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Anunt Colectiv nr. 3347 / 17.10.2022, tiparit de Lacatus Madalina Olga la data de 17.10.2022

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre unitatea noastra potrivit Regulamentului nr. 679 / 2016 al UE, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date, în scopul îndeplinirii unei obligatii legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces la date, rectificare, stergere, 
restrictionarea si/sau opozitia prelucrarii, în conditiile RGDP nr. 679 / 2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul unitatii noastre.



        Aveti dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si dreptul de a introduce o cale de atac în justitie.

2. TIRSOREANU ST.VASILE - 1049 STEFESTI, Str. TIRSORENI, Nr. 9 Somatie - 29, 03.10.2022

1. TIRSOREANU ST.VASILE - 1049 STEFESTI, Str. TIRSORENI, Nr. 9 Titlu executoriu - 32, 03.10.2022

PRIMAR

Tabaras Vasile

Inspector

Lacatus Olga Madalina

Actele administrative-fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se considerŁ comunicate ´n termen de 15 zile de la data afiĸŁrii anunŞului, respectiv 17.10.2022 .
DacŁ aveŞi nelŁmuriri ´n legŁturŁ cu acest anunŞ, puteŞi lua legatura cu Lacatus Madalina Olga la sediul nostru sau la nr. de telefon 0244243030

Model 2016 ITL 028

Nr. Numele ĸi prenumele / denumirea
contribuabilului - ROL Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-

fiscal / nr. ĸi data actului

pentru comunicarea prin publicitate
ANUNŝ COLECTIV

Nr. 3347 din 17.10.2022

Ċn temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) Ἠi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurŁ fiscalŁ, cu modificŁrile ĸi
completŁrile ulterioare, comunicŁm cŁ au fost emise acte administrative fiscale pentru urmŁtorii contribuabili:

ROMĄNIA, JudeŞul Prahova
PRIMARIA COMUNEI STEFESTI
CIF 2843590
STEFESTI, Str.Principala Nr.162B
Dosarul de executare nr.  /
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