
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
PRIMARIA LICURICI 
SERV. IMPOZITE SI TAXE 

Model 2006 ITL 020 

Codul de identificare fiscal& 4956146 Nr.5978 din 10.10.2019 
Tel/fax :0253.231.647 

ANUNT INDIVIDUAL 
pentru eomun lea rea prin publicitate 

In temeiul art .44 alin .(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,privind Codul de procedura 
fiscala,republicata ,cu modificarile Si completarile ulterioare,comunicam ca a fost emis titlu 
executoriu nr.3733 din data de 27.09.2019,in dosarul de executare nr.1892 din 27.09.2019 ,pe 
numele debitorului TRIFAN ALEXANDRU, cu domiciliul fiscal in LICURICI ,sat. 
FRUMUSEI, jud . Gorj . 

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

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data 
afisarii anuntului ,incepand cu data de 10.10.2019 

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ,o puteti contacta pe doamna Dobromir 
Elena, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0253-231647. 
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ROMANIA Model 2006 I I I 020 
JUDETUL GORJ 
PRIMARIA LICURICI 
SERV. 1MPOZITE SI TAXE 

Codul de identificare iiscal4.  4956146 Nr.5980 din 10.10.2019 
Tel/fax :0253.231.647 

ANUNT INDIVIDUAL 
pentru comunicarea prin publicitate 

In temeiul art .44 alin .(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,privind Codul de procedura 
fiscala,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,comunicam ca a fost emis titlu 
executoriu nr.3677 din data de 02.10.2019,in dosarul de executare nr.1864 din 02.10.2019 ,pe 
numele debitorului MURATETU CONSTANTIN, cu domiciliul fiscal in LICURICI ,sat. 
NEGRENI, jud . Gorj 

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

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data 
afisarii anuntului ,incepand cu data de 10.10.2019 

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ,o puteti contacta pe doamna Dobromir 
Elena, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0253-231647. 
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