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ANUNŢ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
comunicăm că a fost emis Procesul Verbal de sechestru asupra bunurilor imobile
nr.  212541/PCL din data de 02.04.2019,  pe numele debitorului  ANGELIKI – COM
S.R.L, cu domiciliul fiscal în judetul Tulcea, municipiul Tulcea, Aleea Ecoului, nr. 3,
bl. 8, sc. B, ap. 6, CUI : 10644491.

Actul  administrativ  fiscal  poate  fi  consultat  de  titularul  acestuia  la  sediul
organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de
la data afişării anunţului, incepand cu data de 19.09.2019.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna
Placsiencu Clava, la sediul nostru din municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 2A,
sau la numărul de telefon 0240-532950, interior 119.

Şef Serviciu Impozite şi Taxe,
Jr. Grădinaru Daniela

……………

  Sef Birou Executari Silite,                                                            Comp. Executare Silita P.J.,
      Jr. Tudorica Valentina                                                                     Exp. Placsiencu  Clava.
    ...........................                                                                               ...........................................     

*Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea îşi desfăşoară activitatea în acord cu următoarele acte normative: Legea nr.
215/2001  a  Administraţiei  Publice  Locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
85/2014 privind  procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul UE Regulamentului
(UE) 2016/679 al  Parlamentului  European şi  al  Consiliului  European din 27 aprilie  2016 privind  protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea ce  privește
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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