Anexa nr. 23

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU

Model 2016 ITL 038

TAXE SI IMPOZITE
Nr. 512 din 31 MAI 2017

PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
Telefon:
Fax:

Cod siruta:
Codul de identificare fiscala: 4294014
DOROBANTU, Str. PRINCIPALA, Nr. 1,
Jud. Calarasi

TITLUL EXECUTORIU NR. 512 din 31 MAI 2017
Numele si prenumele debitorului: VLASCEANU ELENA

Natura obligatiei fiscale

1)

1

Impozit pe constructii persoane fizice
RO61TREZ2012107020101XXX
Impozit pe constructii persoane fizice
RO61TREZ2012107020101XXX
Impozit pe terenuri persoane fizice
RO08TREZ2012107020201XXX
Impozit pe terenuri persoane fizice
RO08TREZ2012107020201XXX
Impozit pe terenurile extravilane
RO05TREZ2012107020203XXX
Impozit pe terenurile extravilane
RO05TREZ2012107020203XXX
Taxa PSI
RO67TREZ20121E335000XXXX
Taxa salubritate
RO67TREZ20121E335000XXXX
Taxa salubritate
RO67TREZ20121E335000XXXX

Termenul legal
de plata

Debit

2

3

Suma (lei)
Cuantumul sumei
datorate 2)
Accesorii
(lei)
(majorari de intarziere)
4

5

31/12/2016

232.00

219.00

451.00

31/03/2017

30.00

0,00

30.00

31/12/2016

398.00

337.00

735.00

31/03/2017

54.00

1.00

55.00

31/12/2016

1442.00

1248.00

2690.00

31/03/2017

98.00

2.00

100.00

----

28.00

0,00

28.00

----

275.00

0,00

275.00

31/12/2016

104.00

43.00

147.00

2661.00

1850.00

4511.00
4511.00 RON

TOTAL :
TOTAL DE PLATA:

Accesoriile prevazute in coloana 4 din tabel, aferente obligatiilor de plata prevazute in coloana 1 din tabel, se calculeaza in continuare,
in cuantum de 1% din luna sau fractie de luna, aplicate asupra obligatiilor de plata neachitate, pana la data platii inclusiv.
Impotriva prezentului inscris, se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informatii:
Daca în termen de 15 zile de la primirea prezentei soma?ii nu ve?i achita sumele men?ionate pentru care
termenul legal de plata a expierat, în baza prevederilor ..... se va proceda la aplicarea modalita?ilor de executare silita. Toate cheltuielile
ocazionate de realizarea sumelor aratate mai sus, incepând cu transmiterea acestei soma?ii, vor fi suportate de catre dumneavoastra.
Ramânem în continuare la dispozi?ia dumneavoastra oi va mul?umim anticipat pentru plata.
Va multumim pentru urgenta conformarii la plata obligatiilor catre bugetul local,

1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz;
2) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau încheiate în formă autentică
(conform art. 1796-1798 din Codul Civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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2

3
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(majorari de intarziere)
4

5

Conducatorul organului fiscal,

STOICA VASILE
(Numele, prenumele si semnatura)
Persoana de contact OFL: guard
(Numele si prenumele)

e-mail: ............................................................
Valabil fara semnatura si stampila, conform Ordin MDRAP nr. 3097/ 24.11.2016 si
si HCL Nr. 70, din 22 decembrie 2016

