
EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. ROKALMUS PLANT S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 131A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4278 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4278- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4278-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     84,00 0,00 84,00 

TOTAL DE PLATA:     84,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. NITROSERVICE S.A. INSOLVENTA
HIRSENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4279 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4279-3 iunie 2014 860,00 189,00 1.049,00 

  Impozit teren PJ 4279-3 iunie 2014 3.886,00 1.526,00 5.412,00 

  Taxa firma 4279-3 iunie 2014 97,00 0,00 97,00 

  Amenzi 4279-3 iunie 2014 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     5.143,00 1.715,00 6.858,00 

TOTAL DE PLATA:     6.858,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNIUNEA JUD. A COOPERATIEI DE
CONSUM BRASOV
BRASOV, Str. CARAMIDARIEI, Nr. 4, Jud.
BRASOV

Nr. 4280 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4280-3 iunie 2014 962,00 346,00 1.308,00 

  Impozit constructii PJ 4280-3 iunie 2014 241,00 14,00 255,00 

  Impozit teren PJ 4280-3 iunie 2014 112,00 41,00 153,00 

  Impozit teren PJ 4280-3 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Taxa firma 4280-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     1.404,00 403,00 1.807,00 

TOTAL DE PLATA:     1.807,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FUNDATIA "MONOLITH" 
HIRSENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4281 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozite mij. transport PJ 4281-3 iunie 2014 1.130,00 810,00 1.940,00 

  Impozite mij. transport PJ 4281-3 iunie 2014 94,00 6,00 100,00 

TOTAL:     1.224,00 816,00 2.040,00 

TOTAL DE PLATA:     2.040,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. LEMN INVEST S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 124 A, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4282 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4282-3 iunie 2014 21.388,00 22.021,00 43.409,00 

  Impozit constructii PJ 4282-3 iunie 2014 704,00 42,00 746,00 

  Impozit teren PJ 4282-3 iunie 2014 5.663,00 4.956,00 10.619,00 

  Impozit teren PJ 4282-3 iunie 2014 575,00 35,00 610,00 

  Taxa firma 4282- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4282-3 iunie 2014 112,00 0,00 112,00 

  Taxa mij. transport > 12 T PJ 4282-3 iunie 2014 2.160,00 3.085,00 5.245,00 

  Taxa acord functionare cu debit 4282-3 iunie 2014 17,00 0,00 17,00 

  Impozite mij. transport PJ 4282-3 iunie 2014 1.362,00 644,00 2.006,00 

  Impozite mij. transport PJ 4282-3 iunie 2014 227,00 14,00 241,00 

  Amenzi legea 61 PJ 4282- --- 160,00 0,00 160,00 

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



TOTAL:     32.396,00 30.797,00 63.193,00 

TOTAL DE PLATA:     63.193,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. SUBTERAN CON S.R.L. 
FAGARAS, Str. CENTRUL CIVIC, Bl. 2B,
Sc. B, Ap. 7, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4283 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4283-3 iunie 2014 216,00 69,00 285,00 

  Impozit teren PJ 4283-3 iunie 2014 50,00 23,00 73,00 

  Impozit teren PJ 4283-3 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  Taxa firma 4283-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

  Concesiuni 4283-3 iunie 2014 9.665,00 3.302,00 12.967,00 

  Concesiuni - RON 4283-3 iunie 2014 536,00 43,00 579,00 

TOTAL:     10.525,00 3.439,00 13.964,00 

TOTAL DE PLATA:     13.964,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. IVADINAMAR S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 25, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4284 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Concesiuni - RON 4284-3 iunie 2014 0,00 5,00 5,00 

  Plati efectuate in anii anteriori si recuperate
in anul curent

4284- --- 654,86 0,00 654,86 

TOTAL:     654,86 5,00 659,86 

TOTAL DE PLATA:     659,86 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. GURA ZMIZII S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. KM. 3, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4285 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4285- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4285-3 iunie 2014 112,00 0,00 112,00 

TOTAL:     140,00 0,00 140,00 

TOTAL DE PLATA:     140,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. INFO RURAL S.A. 
BUCURESTI, Str. CALEA GRIVITEI
NR.355-357, Et. 1, C.P. 010717

Nr. 4286 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4286-3 iunie 2014 3.744,00 1.097,00 4.841,00 

  Impozit constructii PJ 4286-3 iunie 2014 1.322,00 79,00 1.401,00 

  Impozit teren PJ 4286-3 iunie 2014 244,00 88,00 332,00 

  Impozit teren PJ 4286-3 iunie 2014 71,00 4,00 75,00 

  Taxa firma 4286- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4286-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

  Concesiuni 4286-3 iunie 2014 2.822,00 824,00 3.646,00 

  Taxa teren PJ 4286-3 iunie 2014 0,00 2,00 2,00 

  Concesiuni - RON 4286-3 iunie 2014 353,00 2,00 355,00 

TOTAL:     8.612,00 2.096,00 10.708,00 

TOTAL DE PLATA:     10.708,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. GRONIM IMPEX S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 163, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4287 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4287- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. RUCUB TRANS S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 1, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4288 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozite mij. transport PJ 4288-3 iunie 2014 60,00 4,00 64,00 

TOTAL:     60,00 4,00 64,00 

TOTAL DE PLATA:     64,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VEGHES IULIAN-FLORIN-II 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 175, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4289 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4289- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4289-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     56,00 0,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. STELIAN & MARCEL S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 219, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4290 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4290- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BISERICA ORTODOXA- PAROHIA
HIRSENI
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 105, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4291 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4291-3 iunie 2014 0,00 8,00 8,00 

TOTAL:     0,00 8,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. OVIBUS S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 52, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4292 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PJ 4292-3 iunie 2014 66,00 28,00 94,00 

  Impozit teren PJ 4292-3 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  Taxa firma 4292- --- 56,00 0,00 56,00 

  Taxa firma 4292-3 iunie 2014 112,00 0,00 112,00 

  Concesiuni 4292-3 iunie 2014 483,00 294,00 777,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 1.380,00 343,00 1.723,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 60,00 44,00 104,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 55,00 7,00 62,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 60,00 35,00 95,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 55,00 5,00 60,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 108,00 27,00 135,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Concesiuni - RON 4292-3 iunie 2014 9,00 0,00 9,00 

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



TOTAL:     2.520,00 789,00 3.309,00 

TOTAL DE PLATA:     3.309,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PENSIUNE AGROTURISTICA CABANA
PISCUL ALB
SEBES, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4293 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4293-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     56,00 0,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SC FDEE ELECTRICA DISTR TRANS
SUD SA - SUCURSALA BRASOV
BRASOV, Str. PICTOR LUCHIAN, Nr. 25,
C.P. 500030, Jud. BRASOV

Nr. 4294 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4294-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. IOVIANA PRODCOM '94 S.R.L 
SEBES, Str. Principala, Nr. 87, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4295 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4295- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. RACODU S.R.L. 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 145, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4296 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4296- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4296-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     84,00 0,00 84,00 

TOTAL DE PLATA:     84,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. SIRPAC BAR COM S.R.L. 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 230, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4297 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4297- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS CORNEL-GAVRIL - P.F.
1450722082424
SEBES, Str. Principala, Nr. 30, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4298 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4298- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. SIZA PRESTCOM S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4299 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4299-3 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

  Taxa firma 4299- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa teren extravilan PJ 4299-3 iunie 2014 25,00 2,00 27,00 

  Concesiuni - EURO 4299-3 iunie 2014 150,00 96,00 246,00 

TOTAL:     207,00 98,00 305,00 

TOTAL DE PLATA:     305,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. POPLEMN S.R.L. 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 66, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4300 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4300- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4300-3 iunie 2014 140,00 0,00 140,00 

  Taxa acord functionare cu debit 4300-3 iunie 2014 17,00 0,00 17,00 

  Impozite mij. transport PJ 4300-3 iunie 2014 2.676,00 2.038,00 4.714,00 

  Impozite mij. transport PJ 4300-3 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

TOTAL:     2.909,00 2.041,00 4.950,00 

TOTAL DE PLATA:     4.950,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. ROCOPAS BIRSA S.A. 
BRASOV, Str. CARAMIDARIEI, Nr. 4, Jud.
BRASOV

Nr. 4301 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4301-3 iunie 2014 1.346,00 340,00 1.686,00 

  Impozit constructii PJ 4301-3 iunie 2014 488,00 29,00 517,00 

  Impozit teren PJ 4301-3 iunie 2014 48,00 6,00 54,00 

  Impozit teren PJ 4301-3 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa firma 4301- --- 56,00 0,00 56,00 

  Taxa firma 4301-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     2.022,00 377,00 2.399,00 

TOTAL DE PLATA:     2.399,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. FABIMANU TURIST.V. S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. FN, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4302 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4302-3 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  Impozit constructii PJ 4302-3 iunie 2014 0,00 1.866,00 1.866,00 

  Impozit constructii PJ 4302-3 iunie 2014 9.094,00 691,00 9.785,00 

  Impozit teren PJ 4302-3 iunie 2014 57,00 3,00 60,00 

TOTAL:     9.186,00 2.562,00 11.748,00 

TOTAL DE PLATA:     11.748,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. EURO LENS S.R.L.- LIBER
SEBES, Str. Principala, Nr. VALEA, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4303 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4303-3 iunie 2014 32,00 14,00 46,00 

TOTAL:     32,00 14,00 46,00 

TOTAL DE PLATA:     46,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOFLETEA ILIE-GELU 1700307082439
COPACEL, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4304 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4304-3 iunie 2014 440,00 106,00 546,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4304-3 iunie 2014 260,00 16,00 276,00 

  Concesiuni 4304-3 iunie 2014 1.616,00 509,00 2.125,00 

  Concesiuni - EURO 4304-3 iunie 2014 892,00 4,00 896,00 

TOTAL:     3.208,00 635,00 3.843,00 

TOTAL DE PLATA:     3.843,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CABINET MEDICAL VETERINAR-
DR.CIOARA IONEL
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 151A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4305 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PJ 4305- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     60,00 0,00 60,00 

TOTAL DE PLATA:     60,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. COMVIOPREST S.R.L 
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Bl. 3, Sc. B,
Ap. 8, Jud. BRASOV

Nr. 4306 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4306-3 iunie 2014 4.079,00 1.252,00 5.331,00 

  Impozit constructii PJ 4306-3 iunie 2014 1.235,00 75,00 1.310,00 

  Impozit teren PJ 4306-3 iunie 2014 197,00 47,00 244,00 

  Impozit teren PJ 4306-3 iunie 2014 115,00 7,00 122,00 

  Taxa firma 4306- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4306-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     5.682,00 1.381,00 7.063,00 

TOTAL DE PLATA:     7.063,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CABINET MED.IND DE MED.DENTARA
DR.MOLDOVAN ROXANA-BEATRICE
FAGARAS, Str. MIHAI VITEAZU, Nr. 18,
Jud. BRASOV

Nr. 4307 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozite mij. transport PJ 4307-3 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     28,00 2,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. AERO BOARTA S.R.L. 
FAGARAS, Str. MORII, Nr. 13, Ap. 1, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4308 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Concesiuni 4308-3 iunie 2014 24.245,00 7.366,00 31.611,00 

  Taxa teren extravilan PJ 4308-3 iunie 2014 115,00 7,00 122,00 

  Concesiuni - RON 4308-3 iunie 2014 3.730,00 239,00 3.969,00 

TOTAL:     28.090,00 7.612,00 35.702,00 

TOTAL DE PLATA:     35.702,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. KURSAL TRANS S.R.L. 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 224, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4309 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4309- --- 28,00 0,00 28,00 

  Impozite mij. transport PJ 4309-3 iunie 2014 400,00 1.268,00 1.668,00 

TOTAL:     428,00 1.268,00 1.696,00 

TOTAL DE PLATA:     1.696,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. NITRAMONIA S.A.-
INSOLVENTA-1116683
HIRSENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4310 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4310- --- 6.084,00 325,00 6.409,00 

  Impozit teren PJ 4310- --- 3.336,00 32,00 3.368,00 

TOTAL:     9.420,00 357,00 9.777,00 

TOTAL DE PLATA:     9.777,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS IOAN 1500508082436
SEBES, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4311 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa teren extravilan PJ 4311-3 iunie 2014 728,00 44,00 772,00 

TOTAL:     728,00 44,00 772,00 

TOTAL DE PLATA:     772,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HATIA-KLUSCH LAURENTIU-STEFAN -
I.I.
FAGARAS, Str. CIMPULUI I, Bl. 2, Sc. C,
Et. 4, Ap. 13, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4312 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4312-3 iunie 2014 5,00 2,00 7,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4312-3 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

TOTAL:     11,00 2,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. RONTE S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 193, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4313 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4313- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CABINET MEDICAL M.F. DR.COMSA
MARIUS-IOAN
FAGARAS, Str. NARCISELOR, Bl. A, Sc.
D, Ap. 3, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4314 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Refacturare gaze naturale 4314- --- 1.000,00 0,00 1.000,00 

TOTAL:     1.000,00 0,00 1.000,00 

TOTAL DE PLATA:     1.000,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMPOSESORATUL DE PADURE "
ORBAN SI SOTII"
COPACEL, Str. Principala, Nr. 22, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4315 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4315-3 iunie 2014 0,00 281,00 281,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4315-3 iunie 2014 4.904,00 294,00 5.198,00 

  Impozit teren PJ 4315-3 iunie 2014 7,00 8,00 15,00 

  Impozit teren PJ 4315-3 iunie 2014 11,00 1,00 12,00 

  Concesiuni 4315-3 iunie 2014 1.463,00 355,00 1.818,00 

  Concesiuni - RON 4315-3 iunie 2014 156,00 11,00 167,00 

  Concesiuni - RON 4315-3 iunie 2014 157,00 8,00 165,00 

  Concesiuni - RON 4315-3 iunie 2014 156,00 6,00 162,00 

  Concesiuni - RON 4315-3 iunie 2014 157,00 4,00 161,00 

  Concesiuni - RON 4315-3 iunie 2014 156,00 2,00 158,00 

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



TOTAL:     7.167,00 970,00 8.137,00 

TOTAL DE PLATA:     8.137,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. MAXIMA FARM S.R.L. 
FAGARAS, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.
40, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4316 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4316- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 0,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. LUCIO TERM S.R.L. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 56, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4317 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4317- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4317-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

  Taxa firma 4317-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

  Impozite mij. transport PJ 4317-3 iunie 2014 44,00 13,00 57,00 

  Impozite mij. transport PJ 4317-3 iunie 2014 44,00 3,00 47,00 

TOTAL:     200,00 16,00 216,00 

TOTAL DE PLATA:     216,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HALMAGHI GHEORGHE-IOAN
1721009082422
HIRSENI, Str. Principala, Nr. GRAJD, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4318 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PJ 4318-3 iunie 2014 25,00 11,00 36,00 

  Impozit teren PJ 4318-3 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  Concesiuni 4318-3 iunie 2014 180,00 64,00 244,00 

  Concesiuni - RON 4318-3 iunie 2014 180,00 22,00 202,00 

TOTAL:     401,00 98,00 499,00 

TOTAL DE PLATA:     499,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. UNIC CAPRICCI S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 165, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4319 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4319- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4319-3 iunie 2014 196,00 0,00 196,00 

  Taxa acord functionare cu debit 4319-3 iunie 2014 17,00 0,00 17,00 

TOTAL:     241,00 0,00 241,00 

TOTAL DE PLATA:     241,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEANU IOAN-MARIUS-P.F. 
SEBES, Str. Principala, Nr. 149, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4320 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4320-3 iunie 2014 14,00 0,00 14,00 

  Taxa viza autorizatie 4320-3 iunie 2014 13,00 0,00 13,00 

  Taxa eliberare autorizatie 4320-3 iunie 2014 13,00 0,00 13,00 

TOTAL:     40,00 0,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. D.C.C. START S.R.L. 
FAGARAS, Str. NEGOIU, Nr. 16, Sc. A,
Ap. 8, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4321 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4321- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4321-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     56,00 0,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. GLADWELL ENERGY S.R.L. 
BUCURESTI, Str. CIOCARLIEI, Nr. 12, Bl.
D8, Sc. 1, Ap. 4, Jud. SECTOR 2

Nr. 4322 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4322-3 iunie 2014 343,00 125,00 468,00 

  Impozit teren PJ 4322-3 iunie 2014 4.588,00 1.371,00 5.959,00 

  Impozit teren PJ 4322-3 iunie 2014 1.790,00 107,00 1.897,00 

TOTAL:     6.721,00 1.603,00 8.324,00 

TOTAL DE PLATA:     8.324,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. BIOSFERA FRUCT S.R.L. 
BERIVOI, Nr. 89, Jud. BRASOV

Nr. 4323 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa teren extravilan PJ 4323-3 iunie 2014 528,00 32,00 560,00 

TOTAL:     528,00 32,00 560,00 

TOTAL DE PLATA:     560,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. FRUCTAVIT S.R.L. 
FAGARAS, Str. ALEEA LIVEZII, Nr. 10,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4324 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa teren extravilan PJ 4324-3 iunie 2014 1.320,00 79,00 1.399,00 

TOTAL:     1.320,00 79,00 1.399,00 

TOTAL DE PLATA:     1.399,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SCUMPU GABRIELA-INTREPRINDERE
FAMILIALA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 87, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4325 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4325- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4325-3 iunie 2014 140,00 0,00 140,00 

  Taxa viza autorizatie 4325-3 iunie 2014 13,00 0,00 13,00 

TOTAL:     181,00 0,00 181,00 

TOTAL DE PLATA:     181,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. IZOPROFITAL PROD. S.R.L. 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 70, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4326 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4326-3 iunie 2014 2.405,00 1.536,00 3.941,00 

  Impozit constructii PJ 4326-3 iunie 2014 278,00 17,00 295,00 

  Impozit teren PJ 4326-3 iunie 2014 162,00 98,00 260,00 

  Impozit teren PJ 4326-3 iunie 2014 44,00 3,00 47,00 

  Taxa firma 4326- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4326-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     2.973,00 1.654,00 4.627,00 

TOTAL DE PLATA:     4.627,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. HIDRO N.R.G. S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 268, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4327 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozite mij. transport PJ 4327-3 iunie 2014 887,00 255,00 1.142,00 

  Impozite mij. transport PJ 4327-3 iunie 2014 270,00 16,00 286,00 

TOTAL:     1.157,00 271,00 1.428,00 

TOTAL DE PLATA:     1.428,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. ELCATA MHC S.R.L. 
GHIMBAV, Str. MORII, Nr. 108, Jud.
BRASOV

Nr. 4328 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4328-3 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4328-3 iunie 2014 10,00 0,00 10,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4328-3 iunie 2014 22,00 0,00 22,00 

  Impozit teren PJ 4328-3 iunie 2014 863,00 175,00 1.038,00 

  Impozit teren PJ 4328-3 iunie 2014 1.108,00 66,00 1.174,00 

  Concesiuni 4328-3 iunie 2014 44.454,00 8.905,00 53.359,00 

  Varsaminte din profitul net al regiilor
autonome

4328- --- 66.004,00 0,00 66.004,00 

  Concesiuni - EURO 4328-3 iunie 2014 16.308,00 5.221,00 21.529,00 

TOTAL:     128.770,00 14.367,00 143.137,00 

TOTAL DE PLATA:     143.137,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BISERICA CRESTINA ADVENTISTA
CONFERINTA TRANSILVANIA SUD
TIRGU MURES, Str. PREDEAL, Nr. 120,
Jud. MURES

Nr. 4329 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4329-3 iunie 2014 32,00 15,00 47,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4329-3 iunie 2014 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     52,00 15,00 67,00 

TOTAL DE PLATA:     67,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOFLETEA GABRIELA-CRISTINA 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4330 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Concesiuni 4330-3 iunie 2014 0,00 59,00 59,00 

  Taxa teren extravilan PJ 4330-3 iunie 2014 208,00 12,00 220,00 

  Concesiuni - RON 4330-3 iunie 2014 1.198,00 76,00 1.274,00 

TOTAL:     1.406,00 147,00 1.553,00 

TOTAL DE PLATA:     1.553,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARGAOANU IOAN-CRISTIAN
1791222244238
COPACEL, Str. Principala, Nr. 203, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4331 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Concesiuni - RON 4331-3 iunie 2014 750,00 47,00 797,00 

TOTAL:     750,00 47,00 797,00 

TOTAL DE PLATA:     797,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. BENIANCA COM S.R.L.- INCETAT
ACTIVITATEA
FAGARAS, Str. SCOLII, Bl. 26, Sc. A, Ap.
14, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4332 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4332-3 iunie 2014 56,00 0,00 56,00 

TOTAL:     56,00 0,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. FANTANITA COMISULUI S.R.L 
SEBES, Str. Principala, Nr. 56, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4333 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4333-3 iunie 2014 7,00 2,00 9,00 

  Impozit teren extravilan PJ 4333-3 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

TOTAL:     15,00 2,00 17,00 

TOTAL DE PLATA:     17,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMPOSESORATUL DE PADURE
"FOSTII GRANICERI-RUNCUL"
SEBES, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4334 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PJ 4334-3 iunie 2014 383,00 23,00 406,00 

  Impozit constructii PJ 4334-3 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     420,00 25,00 445,00 

TOTAL DE PLATA:     445,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU MONICA- INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
FAGARAS, Str. PLOPULUI, Bl. 4A, Sc. B,
Ap. 2, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4335 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4335- --- 28,00 0,00 28,00 

  Concesiuni 4335-3 iunie 2014 0,00 109,00 109,00 

TOTAL:     28,00 109,00 137,00 

TOTAL DE PLATA:     137,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. LULUBULU S.R.L. 
FAGARAS, Str. CENTRU CIVIC, Bl. 7, Sc.
B, Ap. 7, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4336 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PJ 4336-3 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     46,00 3,00 49,00 

TOTAL DE PLATA:     49,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RINEA MADALINA 
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 24, Sc. A,
Ap. 19, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4337 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa teren extravilan PJ 4337-3 iunie 2014 426,00 26,00 452,00 

  Concesiuni - RON 4337-3 iunie 2014 376,00 23,00 399,00 

TOTAL:     802,00 49,00 851,00 

TOTAL DE PLATA:     851,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. MESAR S.R.L. 
FAGARAS, Str. TEIULUI, Bl. 64, Sc. C,
Ap. 18, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4338 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit constructii PJ 4338-3 iunie 2014 0,00 18,00 18,00 

  Taxa firma 4338- --- 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     28,00 18,00 46,00 

TOTAL DE PLATA:     46,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. SIA EDIL S.R.L. 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4339 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozite mij. transport PJ 4339-3 iunie 2014 396,00 24,00 420,00 

TOTAL:     396,00 24,00 420,00 

TOTAL DE PLATA:     420,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP CRISTINA-EUGENIA-
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
SEBES, Str. Principala, Nr. 192, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4340 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent tractoare PJ 4340- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

S.C. AVENTURA MIX S.R.L. 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 65, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4341 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe cladiri - PJ 4341-3 iunie 2014 233,00 14,00 247,00 

TOTAL:     233,00 14,00 247,00 

TOTAL DE PLATA:     247,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

A.V.P.S. MUNTII FAGARASULUI 
FAGARAS, Str. B-DUL UNIRII, Bl. 12, Ap.
1, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4342 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa gestionare fond cinegetic 4342- --- 720,44 0,00 720,44 

TOTAL:     720,44 0,00 720,44 

TOTAL DE PLATA:     720,44 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOI DANIELA- INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
HIRSENI, Nr. 9, Jud. Brasov

Nr. 4343 din 3 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa firma 4343- --- 28,00 0,00 28,00 

  Taxa firma 4343-3 iunie 2014 28,00 0,00 28,00 

TOTAL:     56,00 0,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBRIN GHEORGHE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 1, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4345 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4345-10 iunie 2014 772,00 1.050,00 1.822,00 

  Impozit teren extravilan PF 4345-10 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  Impozit teren PF 4345-10 iunie 2014 198,00 108,00 306,00 

  Impozit teren PF 4345-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4345-10 iunie 2014 246,00 117,00 363,00 

  SF Impozit constructii PF 4345-10 iunie 2014 50,00 3,00 53,00 

TOTAL:     1.341,00 1.282,00 2.623,00 

TOTAL DE PLATA:     2.623,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN DUMITRU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 5, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4346 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4346-10 iunie 2014 141,00 8,00 149,00 

  Impozit teren PF 4346-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4346-10 iunie 2014 39,00 3,00 42,00 

TOTAL:     216,00 13,00 229,00 

TOTAL DE PLATA:     229,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAN AUREL SI IOAN -dec. prin
COMAN RADU-AUREL
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 151, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4347 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4347-10 iunie 2014 212,00 13,00 225,00 

TOTAL:     212,00 13,00 225,00 

TOTAL DE PLATA:     225,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUDELE FLORIN-VIOREL, DUMITRU
OLIMPIA-IOANA
FAGARAS, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Bl.
10C, Sc. B, Ap. 13, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4348 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4348-10 iunie 2014 0,00 11,00 11,00 

TOTAL:     0,00 11,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TIBULEAC MARIOARA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 8, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4349 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4349-10 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4349-10 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  Amenzi 4349-10 iunie 2014 2.042,00 0,00 2.042,00 

TOTAL:     2.091,00 3,00 2.094,00 

TOTAL DE PLATA:     2.094,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SERB ADRIAN-MARIUS
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 16, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4350 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4350-10 iunie 2014 154,00 10,00 164,00 

  Impozit teren PF 4350-10 iunie 2014 41,00 3,00 44,00 

  SF Impozit constructii PF 4350-10 iunie 2014 33,00 1,00 34,00 

  Amenzi 4350-10 iunie 2014 220,00 0,00 220,00 

TOTAL:     448,00 14,00 462,00 

TOTAL DE PLATA:     462,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA ALEXANDRINA prin PUIA IOAN
SIBIU, Str. SIBIEL, Nr. 13, Bl. 53, Ap. 1,
Jud. SIBIU

Nr. 4351 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4351-10 iunie 2014 251,00 1.198,00 1.449,00 

  Impozit teren extravilan PF 4351-10 iunie 2014 146,00 9,00 155,00 

TOTAL:     397,00 1.207,00 1.604,00 

TOTAL DE PLATA:     1.604,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPAVASILE MARIANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4352 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4352-10 iunie 2014 103,00 7,00 110,00 

  Impozit teren PF 4352-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4352-10 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

TOTAL:     182,00 11,00 193,00 

TOTAL DE PLATA:     193,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA IOAN, GRANCEA ANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 24 B, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4353 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4353-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4353-10 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

  Amenzi 4353-10 iunie 2014 396,00 0,00 396,00 

TOTAL:     473,00 5,00 478,00 

TOTAL DE PLATA:     478,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN NICOLAE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 28, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4354 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4354-10 iunie 2014 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     30,00 0,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ANGHEL IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 29, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4355 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4355-10 iunie 2014 198,00 12,00 210,00 

  SF Impozit constructii PF 4355-10 iunie 2014 46,00 2,00 48,00 

  Impozit mij. transport PF 4355-10 iunie 2014 95,00 6,00 101,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4355- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     349,00 20,00 369,00 

TOTAL DE PLATA:     369,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RANEA ILIE, RANEA OLIMPIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 32, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4356 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4356-10 iunie 2014 80,00 5,00 85,00 

  Impozit teren PF 4356-10 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4356-10 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     139,00 8,00 147,00 

TOTAL DE PLATA:     147,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HERSENI GHEORGHE prin MARCIU
ELENA
HARSENI, Nr. 121, C.P. 507090, Jud.
BRASOV

Nr. 4358 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4358-10 iunie 2014 666,00 1.054,00 1.720,00 

  Impozit teren extravilan PF 4358-10 iunie 2014 87,00 5,00 92,00 

TOTAL:     753,00 1.059,00 1.812,00 

TOTAL DE PLATA:     1.812,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ANDRESOIU  GHEORGHE                       
                  
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 40, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4359 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4359-10 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4359-10 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     81,00 5,00 86,00 

TOTAL DE PLATA:     86,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIOCAN VIRGINIA-decedata prin
CIOCAN IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 42, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4360 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4360-10 iunie 2014 602,00 533,00 1.135,00 

  Impozit teren extravilan PF 4360-10 iunie 2014 63,00 4,00 67,00 

  Impozit teren PF 4360-10 iunie 2014 167,00 253,00 420,00 

  Impozit teren PF 4360-10 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     851,00 791,00 1.642,00 

TOTAL DE PLATA:     1.642,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IARCA ILIE PRIN IARCA STELA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 44, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4361 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4361-10 iunie 2014 45,00 2,00 47,00 

  SF Impozit constructii PF 4361-10 iunie 2014 47,00 3,00 50,00 

  Impozit mij. transport PF 4361-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4361- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     130,00 7,00 137,00 

TOTAL DE PLATA:     137,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MORAR EUGEN prin MORAR ANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 45, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4362 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4362-10 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

  SF Impozit constructii PF 4362-10 iunie 2014 73,00 5,00 78,00 

TOTAL:     100,00 6,00 106,00 

TOTAL DE PLATA:     106,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IARCA IOAN, IARCA MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 51, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4363 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4363-10 iunie 2014 138,00 8,00 146,00 

TOTAL:     138,00 8,00 146,00 

TOTAL DE PLATA:     146,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GHEORGHE MARIA,IONESCU
RODICA,DOGARU L
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 56, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4364 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4364-10 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4364-10 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

TOTAL:     62,00 4,00 66,00 

TOTAL DE PLATA:     66,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA TRAIAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4365 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4365-10 iunie 2014 275,00 0,00 275,00 

TOTAL:     275,00 0,00 275,00 

TOTAL DE PLATA:     275,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ILIESCU GHEORGHE, URDEA MARIANA
FAGARAS, Str. T.VLADIMIRESCU, Bl. C,
Sc. B, Ap. 4, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4366 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4366-10 iunie 2014 63,00 4,00 67,00 

TOTAL:     63,00 4,00 67,00 

TOTAL DE PLATA:     67,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA  ELENA prin SAVOIU VICTORIA      
                      
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 69, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4367 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4367-10 iunie 2014 141,00 9,00 150,00 

  Impozit teren PF 4367-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4367-10 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

TOTAL:     226,00 14,00 240,00 

TOTAL DE PLATA:     240,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OANCEA ROZALIA
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Nr. 104, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4368 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4368-10 iunie 2014 275,00 376,00 651,00 

TOTAL:     275,00 376,00 651,00 

TOTAL DE PLATA:     651,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE GHEORGHE, LIE VIORICA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 83, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4369 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4369- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAROGA GHEORGHE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 84, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4370 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4370-10 iunie 2014 193,00 11,00 204,00 

  Impozit teren PF 4370-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4370-10 iunie 2014 56,00 3,00 59,00 

  Impozit mij. transport PF 4370-10 iunie 2014 133,00 9,00 142,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4370- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     922,00 25,00 947,00 

TOTAL DE PLATA:     947,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAROGA MARIA, MARCIU MIHAELA,
SCUMPU GABRIELA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 87, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4371 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4371-10 iunie 2014 158,00 56,00 214,00 

  Impozit teren extravilan PF 4371-10 iunie 2014 124,00 8,00 132,00 

  Impozit teren PF 4371-10 iunie 2014 26,00 79,00 105,00 

  Impozit teren PF 4371-10 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4371-10 iunie 2014 92,00 237,00 329,00 

  SF Impozit constructii PF 4371-10 iunie 2014 53,00 3,00 56,00 

TOTAL:     484,00 385,00 869,00 

TOTAL DE PLATA:     869,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TAULEA GHEORGHITA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 90, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4372 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4372-10 iunie 2014 51,00 3,00 54,00 

  Impozit teren PF 4372-10 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  SF Impozit constructii PF 4372-10 iunie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4372-10 iunie 2014 56,00 3,00 59,00 

TOTAL:     163,00 10,00 173,00 

TOTAL DE PLATA:     173,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOROS GABRIELA-FLORENTINA, LIE
ADRIANA-MIHAELA, LIE IOAN
FAGARAS, Str. 13 DECEMBRIE, Bl. 16,
Sc. A, Ap. 2, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4373 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4373-10 iunie 2014 314,00 315,00 629,00 

  Impozit teren extravilan PF 4373-10 iunie 2014 37,00 3,00 40,00 

  Impozit teren PF 4373-10 iunie 2014 114,00 58,00 172,00 

  Impozit teren PF 4373-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

TOTAL:     505,00 378,00 883,00 

TOTAL DE PLATA:     883,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA VASILE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 95, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4374 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4374-10 iunie 2014 191,00 12,00 203,00 

  Impozit teren PF 4374-10 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

  SF Impozit constructii PF 4374-10 iunie 2014 58,00 3,00 61,00 

  Impozit mij. transport PF 4374-10 iunie 2014 164,00 10,00 174,00 

TOTAL:     456,00 27,00 483,00 

TOTAL DE PLATA:     483,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA GHEORGHE, PUIA ELENA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 97, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4375 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4375-10 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

TOTAL:     34,00 2,00 36,00 

TOTAL DE PLATA:     36,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU MIHAIU, MARCIU RODOVICA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 98, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4376 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4376-10 iunie 2014 473,00 519,00 992,00 

  Impozit teren extravilan PF 4376-10 iunie 2014 106,00 6,00 112,00 

  Impozit teren PF 4376-10 iunie 2014 40,00 11,00 51,00 

  Impozit teren PF 4376-10 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

  SF Impozit constructii PF 4376-10 iunie 2014 43,00 13,00 56,00 

  SF Impozit constructii PF 4376-10 iunie 2014 50,00 2,00 52,00 

  Impozit mij. transport PF 4376-10 iunie 2014 64,00 16,00 80,00 

  Impozit mij. transport PF 4376-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     854,00 572,00 1.426,00 

TOTAL DE PLATA:     1.426,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOGA STEFAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 99, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4377 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4377-10 iunie 2014 257,00 147,00 404,00 

  Impozit teren extravilan PF 4377-10 iunie 2014 151,00 9,00 160,00 

  Impozit teren PF 4377-10 iunie 2014 26,00 27,00 53,00 

  Impozit teren PF 4377-10 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4377-10 iunie 2014 64,00 58,00 122,00 

  SF Impozit constructii PF 4377-10 iunie 2014 34,00 1,00 35,00 

  Impozit mij. transport PF 4377-10 iunie 2014 0,00 28,00 28,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4377- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     602,00 272,00 874,00 

TOTAL DE PLATA:     874,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU ILIE, MARCIU RODICA-LENUTA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 100, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4378 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4378- --- 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PASCA ANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 101, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4379 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4379-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     28,00 2,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RINEA MARIA prin TAULEA ELENA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 101, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4380 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4380-10 iunie 2014 1.091,00 1.583,00 2.674,00 

  Impozit teren extravilan PF 4380-10 iunie 2014 121,00 8,00 129,00 

TOTAL:     1.212,00 1.591,00 2.803,00 

TOTAL DE PLATA:     2.803,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RINEA ANA prin MALENE
BOGDAN-MARIAN
HARSENI, Nr. 55, C.P. 507090, Jud.
BRASOV

Nr. 4381 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4381-10 iunie 2014 117,00 7,00 124,00 

TOTAL:     117,00 7,00 124,00 

TOTAL DE PLATA:     124,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA NICOLAE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4382 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4382-10 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4382-10 iunie 2014 32,00 11,00 43,00 

  SF Impozit constructii PF 4382-10 iunie 2014 41,00 2,00 43,00 

TOTAL:     96,00 14,00 110,00 

TOTAL DE PLATA:     110,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CINDEA OVIDIU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 110, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4383 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4383-10 iunie 2014 101,00 6,00 107,00 

  Impozit teren PF 4383-10 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  SF Impozit constructii PF 4383-10 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

TOTAL:     185,00 11,00 196,00 

TOTAL DE PLATA:     196,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIOCAN TOADER prin CIOCAN IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 115, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4384 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4384-10 iunie 2014 224,00 98,00 322,00 

  Impozit teren extravilan PF 4384-10 iunie 2014 121,00 7,00 128,00 

  Impozit teren PF 4384-10 iunie 2014 114,00 42,00 156,00 

  Impozit teren PF 4384-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4384-10 iunie 2014 104,00 37,00 141,00 

  SF Impozit constructii PF 4384-10 iunie 2014 31,00 1,00 32,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4384- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     660,00 187,00 847,00 

TOTAL DE PLATA:     847,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA MARGARETA-deced prin TOGAN
M, PUIA V., PUIA D
HARSENI, Nr. 138D

Nr. 4385 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4385-10 iunie 2014 983,00 1.454,00 2.437,00 

TOTAL:     983,00 1.454,00 2.437,00 

TOTAL DE PLATA:     2.437,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIUTA IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 119, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4386 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4386-10 iunie 2014 70,00 63,00 133,00 

  Impozit teren PF 4386-10 iunie 2014 13,00 1,00 14,00 

  SF Impozit constructii PF 4386-10 iunie 2014 126,00 137,00 263,00 

  SF Impozit constructii PF 4386-10 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  Taxa salubrizare 4386-10 iunie 2014 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     252,00 202,00 454,00 

TOTAL DE PLATA:     454,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR TRAIAN, CIURAR ELISABETA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 120, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4387 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4387-10 iunie 2014 34,00 14,00 48,00 

  Impozit teren PF 4387-10 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4387-10 iunie 2014 62,00 26,00 88,00 

  SF Impozit constructii PF 4387-10 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  Amenzi 4387-10 iunie 2014 928,00 0,00 928,00 

  Amenzi legea 61 PF 4387- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     1.284,00 43,00 1.327,00 

TOTAL DE PLATA:     1.327,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU DAN MIHAI, MARCIU MONICA
ILEANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 121, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4388 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4388-10 iunie 2014 129,00 8,00 137,00 

  Impozit teren PF 4388-10 iunie 2014 44,00 2,00 46,00 

  SF Impozit constructii PF 4388-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  Impozit mij. transport PF 4388-10 iunie 2014 60,00 4,00 64,00 

TOTAL:     269,00 16,00 285,00 

TOTAL DE PLATA:     285,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR TRAIAN, CIURAR ELISABETA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 122, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4389 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4389-10 iunie 2014 28,00 15,00 43,00 

  Impozit teren PF 4389-10 iunie 2014 11,00 1,00 12,00 

  SF Impozit constructii PF 4389-10 iunie 2014 127,00 61,00 188,00 

  SF Impozit constructii PF 4389-10 iunie 2014 45,00 2,00 47,00 

TOTAL:     211,00 79,00 290,00 

TOTAL DE PLATA:     290,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOI ILIE, DRAGOI ELENA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 123, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4390 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4390-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Impozit teren PF 4390-10 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

TOTAL:     45,00 3,00 48,00 

TOTAL DE PLATA:     48,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CECLEA VALERIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 42, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4391 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4391- --- 488,00 0,00 488,00 

TOTAL:     488,00 0,00 488,00 

TOTAL DE PLATA:     488,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NAFTANAILA VICTOR prin EPURE
ELENA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137B, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4392 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4392-10 iunie 2014 108,00 60,00 168,00 

  Impozit teren PF 4392-10 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

  SF Impozit constructii PF 4392-10 iunie 2014 26,00 1,00 27,00 

TOTAL:     161,00 62,00 223,00 

TOTAL DE PLATA:     223,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SINCAN NICOLAE-decedat, SINCAN
MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137 D, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4393 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4393-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Impozit teren PF 4393-10 iunie 2014 26,00 2,00 28,00 

  SF Impozit constructii PF 4393-10 iunie 2014 61,00 7,00 68,00 

  SF Impozit constructii PF 4393-10 iunie 2014 25,00 1,00 26,00 

TOTAL:     140,00 12,00 152,00 

TOTAL DE PLATA:     152,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SINCAN NICOLAE-DUMITRU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137d, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4394 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4394-10 iunie 2014 9,00 3,00 12,00 

  Impozit teren PF 4394-10 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

  SF Impozit constructii PF 4394-10 iunie 2014 16,00 5,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4394-10 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4394- --- 420,00 0,00 420,00 

TOTAL:     474,00 10,00 484,00 

TOTAL DE PLATA:     484,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR VETUTA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4395 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4395- --- 600,00 0,00 600,00 

TOTAL:     600,00 0,00 600,00 

TOTAL DE PLATA:     600,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIUTA SORIN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137G, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4396 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4396-10 iunie 2014 8,00 2,00 10,00 

  Impozit teren PF 4396-10 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  SF Impozit constructii PF 4396-10 iunie 2014 36,00 10,00 46,00 

  SF Impozit constructii PF 4396-10 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

  Impozit mij. transport PF 4396-10 iunie 2014 56,00 14,00 70,00 

  Impozit mij. transport PF 4396-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4396- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     200,00 31,00 231,00 

TOTAL DE PLATA:     231,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TOGAN MARIA, TOGAN IOAN, PUIA
VIOREL, PUIA DAN VIRGIL
BRASOV, Str. ALEXANDRU VLAHUTA,
Nr. 59, Bl. 141, Sc. B, Ap. 19, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4397 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4397-10 iunie 2014 104,00 26,00 130,00 

  Impozit teren PF 4397-10 iunie 2014 45,00 2,00 47,00 

  SF Impozit constructii PF 4397-10 iunie 2014 54,00 2,00 56,00 

TOTAL:     203,00 30,00 233,00 

TOTAL DE PLATA:     233,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU FLORINEL
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 139, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4398 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4398-10 iunie 2014 152,00 39,00 191,00 

  Impozit teren extravilan PF 4398-10 iunie 2014 119,00 7,00 126,00 

  Impozit teren PF 4398-10 iunie 2014 17,00 70,00 87,00 

  Impozit teren PF 4398-10 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4398-10 iunie 2014 5,00 8,00 13,00 

  SF Impozit constructii PF 4398-10 iunie 2014 63,00 5,00 68,00 

  Impozit mij. transport PF 4398-10 iunie 2014 9,00 2,00 11,00 

TOTAL:     403,00 133,00 536,00 

TOTAL DE PLATA:     536,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TERCHEA VICTORIA prin TERCHEIA
MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 142, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4400 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4400-10 iunie 2014 323,00 159,00 482,00 

  Impozit teren extravilan PF 4400-10 iunie 2014 50,00 3,00 53,00 

  Impozit teren PF 4400-10 iunie 2014 92,00 48,00 140,00 

  Impozit teren PF 4400-10 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4400-10 iunie 2014 188,00 100,00 288,00 

  SF Impozit constructii PF 4400-10 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

  Amenzi legea 61 PF 4400- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     760,00 314,00 1.074,00 

TOTAL DE PLATA:     1.074,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JIGA OLIMPIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 144, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4401 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4401-10 iunie 2014 10,00 3,00 13,00 

  Impozit teren PF 4401-10 iunie 2014 11,00 1,00 12,00 

  SF Impozit constructii PF 4401-10 iunie 2014 67,00 16,00 83,00 

  SF Impozit constructii PF 4401-10 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

TOTAL:     127,00 22,00 149,00 

TOTAL DE PLATA:     149,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIOBOTA CORNELIU, COCAN MARIA,
MARCIU MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 146, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4402 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4402-10 iunie 2014 196,00 47,00 243,00 

  Impozit teren extravilan PF 4402-10 iunie 2014 115,00 7,00 122,00 

  Impozit teren PF 4402-10 iunie 2014 30,00 14,00 44,00 

  Impozit teren PF 4402-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  SF Impozit constructii PF 4402-10 iunie 2014 20,00 9,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4402-10 iunie 2014 41,00 3,00 44,00 

TOTAL:     434,00 82,00 516,00 

TOTAL DE PLATA:     516,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAN RADU-AUREL, COMAN
IULIANA-LOREDANA
HANNOVER, Str. HILDESHEIMER, Nr. 23,
Jud. GERMANIA

Nr. 4403 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4403-10 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4403-10 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     75,00 5,00 80,00 

TOTAL DE PLATA:     80,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA MARIA, GRANCEA LEONTINA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 153, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4404 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4404-10 iunie 2014 632,00 716,00 1.348,00 

  Impozit teren extravilan PF 4404-10 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     678,00 719,00 1.397,00 

TOTAL DE PLATA:     1.397,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA FILON
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 157A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4405 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4405-10 iunie 2014 33,00 11,00 44,00 

  Impozit teren PF 4405-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4405-10 iunie 2014 24,00 7,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4405-10 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

  Amenzi 4405-10 iunie 2014 690,00 0,00 690,00 

TOTAL:     815,00 21,00 836,00 

TOTAL DE PLATA:     836,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MIHU MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 158, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4406 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4406-10 iunie 2014 146,00 9,00 155,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4406-10 iunie 2014 31,00 0,00 31,00 

TOTAL:     177,00 9,00 186,00 

TOTAL DE PLATA:     186,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ANDRESOIU GHEORGHE-MIHAI
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 40, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4407 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4407-10 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

TOTAL:     48,00 3,00 51,00 

TOTAL DE PLATA:     51,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VAJA-DRAGOI VIORICA, VAJA-DRAGOI
ADRIANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 165, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4408 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4408-10 iunie 2014 165,00 10,00 175,00 

  Impozit teren PF 4408-10 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4408-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Impozit mij. transport PF 4408-10 iunie 2014 244,00 15,00 259,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4408- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     485,00 28,00 513,00 

TOTAL DE PLATA:     513,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BUSILA CATALIN 
BUCURESTI

Nr. 4409 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4409-10 iunie 2014 268,00 147,00 415,00 

  Impozit teren extravilan PF 4409-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     296,00 149,00 445,00 

TOTAL DE PLATA:     445,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HERSENI MARIANA
BUCURESTI, Str. VASILE LASCAR, Nr.
193, Ap. 1, Jud. SECTOR 2

Nr. 4410 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4410-10 iunie 2014 174,00 11,00 185,00 

  Impozit teren PF 4410-10 iunie 2014 55,00 3,00 58,00 

  SF Impozit constructii PF 4410-10 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

TOTAL:     269,00 16,00 285,00 

TOTAL DE PLATA:     285,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU VIOREL-COSTEL
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 178, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4411 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4411-10 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     28,00 2,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUNCU  NICOLAE PRIN JUNCU
GHEORGHE                           
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 180, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4412 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4412-10 iunie 2014 501,00 240,00 741,00 

  Impozit teren extravilan PF 4412-10 iunie 2014 98,00 6,00 104,00 

  Impozit teren PF 4412-10 iunie 2014 100,00 54,00 154,00 

  Impozit teren PF 4412-10 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  SF Impozit constructii PF 4412-10 iunie 2014 212,00 104,00 316,00 

  SF Impozit constructii PF 4412-10 iunie 2014 42,00 2,00 44,00 

  Impozit mij. transport PF 4412-10 iunie 2014 0,00 2,00 2,00 

TOTAL:     992,00 410,00 1.402,00 

TOTAL DE PLATA:     1.402,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GILGAU RADMILA prin GHEORGHIU
SORIN
BUCURESTI

Nr. 4413 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4413-10 iunie 2014 727,00 829,00 1.556,00 

  Impozit teren extravilan PF 4413-10 iunie 2014 59,00 4,00 63,00 

TOTAL:     786,00 833,00 1.619,00 

TOTAL DE PLATA:     1.619,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBOLITA STEFAN-decedat, DOBOLITA
ELENA-LUCIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 186, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4414 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4414-10 iunie 2014 0,00 353,00 353,00 

  Impozit teren extravilan PF 4414-10 iunie 2014 184,00 11,00 195,00 

  Impozit teren PF 4414-10 iunie 2014 180,00 122,00 302,00 

  Impozit teren PF 4414-10 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4414-10 iunie 2014 301,00 355,00 656,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4414- --- 300,00 0,00 300,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4414-10 iunie 2014 25,00 0,00 25,00 

TOTAL:     1.008,00 842,00 1.850,00 

TOTAL DE PLATA:     1.850,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COTOROS VIRGINIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 189, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4415 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4415-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  SF Impozit constructii PF 4415-10 iunie 2014 58,00 3,00 61,00 

TOTAL:     90,00 5,00 95,00 

TOTAL DE PLATA:     95,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN ILEANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4416 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4416-10 iunie 2014 124,00 7,00 131,00 

  Impozit teren PF 4416-10 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4416-10 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

TOTAL:     202,00 12,00 214,00 

TOTAL DE PLATA:     214,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RADULET AUREL, RADULET ILEANA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 194, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4417 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4417- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     60,00 0,00 60,00 

TOTAL DE PLATA:     60,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA ILIE, LEONTINA-ADRIANA,
ELENA-CAMELIA, LEONTINA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 196, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4418 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4418- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SERB GHEORGHE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 199, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4419 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4419-10 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

TOTAL:     16,00 1,00 17,00 

TOTAL DE PLATA:     17,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR TRAIAN-1580210082442
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 120, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4420 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4420-10 iunie 2014 170,00 168,00 338,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4420- --- 200,00 0,00 200,00 

  Amenzi legea 61 PF 4420- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     670,00 168,00 838,00 

TOTAL DE PLATA:     838,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOGA DOINITA- LUCICA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 25A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4421 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4421-10 iunie 2014 450,00 588,00 1.038,00 

  Impozit teren PF 4421-10 iunie 2014 422,00 25,00 447,00 

  SF Impozit constructii PF 4421-10 iunie 2014 0,00 751,00 751,00 

  SF Impozit constructii PF 4421-10 iunie 2014 89,00 5,00 94,00 

TOTAL:     961,00 1.369,00 2.330,00 

TOTAL DE PLATA:     2.330,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MILEA ILIE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 185A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4422 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4422-10 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  Impozit teren PF 4422-10 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

  SF Impozit constructii PF 4422-10 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

TOTAL:     109,00 7,00 116,00 

TOTAL DE PLATA:     116,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RADULET AUREL, RADULET
ILEANA-1440511082439
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 192, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4423 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4423-10 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP MIRCEA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 106, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4424 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4424-10 iunie 2014 263,00 146,00 409,00 

  Impozit teren extravilan PF 4424-10 iunie 2014 43,00 3,00 46,00 

  Impozit teren PF 4424-10 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     308,00 149,00 457,00 

TOTAL DE PLATA:     457,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU  ILIE PRIN MARCIU MIHAIU       
                      
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 128, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4425 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4425-10 iunie 2014 12,00 8,00 20,00 

  Impozit teren PF 4425-10 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     17,00 8,00 25,00 

TOTAL DE PLATA:     25,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HALMAGHI GHEORGHE-IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. GRAJD, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4426 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4426-10 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

TOTAL:     27,00 2,00 29,00 

TOTAL DE PLATA:     29,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR TRAIAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 138, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4427 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4427-10 iunie 2014 3,00 1,00 4,00 

  Impozit teren PF 4427-10 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     5,00 1,00 6,00 

TOTAL DE PLATA:     6,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COTOROS VIORICA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 189, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4428 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4428-10 iunie 2014 19,00 3,00 22,00 

  Impozit mij. transport PF 4428-10 iunie 2014 168,00 10,00 178,00 

TOTAL:     187,00 13,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR  ANTON                                       
        
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4429 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4429-10 iunie 2014 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     60,00 0,00 60,00 

TOTAL DE PLATA:     60,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RANEA MATEI 
BUCURESTI

Nr. 4430 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4430-10 iunie 2014 518,00 337,00 855,00 

  Impozit teren extravilan PF 4430-10 iunie 2014 54,00 3,00 57,00 

TOTAL:     572,00 340,00 912,00 

TOTAL DE PLATA:     912,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA MARIA prin CRISTEA
AURELIAN-IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 24, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4431 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4431-10 iunie 2014 402,00 549,00 951,00 

  Impozit teren extravilan PF 4431-10 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

TOTAL:     429,00 550,00 979,00 

TOTAL DE PLATA:     979,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA  NATALIA                                          
     
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 50, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4432 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4432-10 iunie 2014 1.791,00 1.855,00 3.646,00 

  Impozit teren extravilan PF 4432-10 iunie 2014 159,00 10,00 169,00 

TOTAL:     1.950,00 1.865,00 3.815,00 

TOTAL DE PLATA:     3.815,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RADULET VASILE, RADULET ELENA
prin GRECU LUCIA
FAGARAS, Str. IAZUL MORII, Nr. 5, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4433 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4433-10 iunie 2014 8,00 549,00 557,00 

  Impozit teren extravilan PF 4433-10 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     39,00 551,00 590,00 

TOTAL DE PLATA:     590,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIUTA  MARCEL, CIUTA NICOLETA         
                      
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137C, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4434 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4434-10 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     46,00 3,00 49,00 

TOTAL DE PLATA:     49,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CRISTEA  GEORGETA-SANDA                
                     
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 24, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4435 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4435-10 iunie 2014 297,00 143,00 440,00 

  Impozit teren extravilan PF 4435-10 iunie 2014 58,00 3,00 61,00 

TOTAL:     355,00 146,00 501,00 

TOTAL DE PLATA:     501,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR  TRAIAN                                       
       
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 201, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4436 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4436-10 iunie 2014 1.300,00 0,00 1.300,00 

TOTAL:     1.300,00 0,00 1.300,00 

TOTAL DE PLATA:     1.300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR DUMITRU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4437 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4437-10 iunie 2014 560,00 0,00 560,00 

  Amenzi legea 61 PF 4437- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     600,00 0,00 600,00 

TOTAL DE PLATA:     600,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA VIORICA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 79, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4438 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4438-10 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

TOTAL:     49,00 3,00 52,00 

TOTAL DE PLATA:     52,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TAULEA  FLOAREA                                   
          
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 90, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4439 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4439-10 iunie 2014 262,00 94,00 356,00 

  Impozit teren extravilan PF 4439-10 iunie 2014 77,00 5,00 82,00 

TOTAL:     339,00 99,00 438,00 

TOTAL DE PLATA:     438,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TAULEA IOAN
ILENI, Nr. 46, Jud. BRASOV

Nr. 4440 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4440-10 iunie 2014 54,00 3,00 57,00 

TOTAL:     54,00 3,00 57,00 

TOTAL DE PLATA:     57,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRAMA MIHAI, GRAMA MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 11, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4441 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4441-10 iunie 2014 101,00 6,00 107,00 

TOTAL:     101,00 6,00 107,00 

TOTAL DE PLATA:     107,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR MARIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4442 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4442-10 iunie 2014 2.384,00 0,00 2.384,00 

  Amenzi legea 61 PF 4442- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     2.424,00 0,00 2.424,00 

TOTAL DE PLATA:     2.424,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR ELISABETA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4443 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4443-10 iunie 2014 475,00 0,00 475,00 

  Amenzi legea 61 PF 4443- --- 84,00 0,00 84,00 

TOTAL:     559,00 0,00 559,00 

TOTAL DE PLATA:     559,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RINEA MARIA prin IONESCU
RODICA-ELENA
BUCURESTI, Str. IZVORUL
TROTUSULUI, Nr. 2, Bl. D8, Sc. F, Et. 3,
Ap. 58, Jud. SECT.4

Nr. 4444 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4444-10 iunie 2014 41,00 2,00 43,00 

TOTAL:     41,00 2,00 43,00 

TOTAL DE PLATA:     43,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU FLORIN 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 139, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4445 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4445-10 iunie 2014 8,00 1,00 9,00 

  Impozit mij. transport PF 4445-10 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  Amenzi 4445-10 iunie 2014 390,00 0,00 390,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4445-10 iunie 2014 140,00 0,00 140,00 

TOTAL:     586,00 4,00 590,00 

TOTAL DE PLATA:     590,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR  DOREL                                       
        
HIRSENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4446 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4446-10 iunie 2014 78,00 0,00 78,00 

TOTAL:     78,00 0,00 78,00 

TOTAL DE PLATA:     78,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA GHEORGHE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 172, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4447 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4447-10 iunie 2014 285,00 136,00 421,00 

  Impozit teren extravilan PF 4447-10 iunie 2014 55,00 3,00 58,00 

TOTAL:     340,00 139,00 479,00 

TOTAL DE PLATA:     479,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS D. IOAN prin URSU IOAN-GHE SI
GRAFENEDER-URSU DANIEL
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 11, Sc. C,
Ap. 8, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4448 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4448-10 iunie 2014 177,00 86,00 263,00 

  Impozit teren extravilan PF 4448-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4448- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     239,00 88,00 327,00 

TOTAL DE PLATA:     327,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOERU IONEL, BOERU
CLAUDIA-ELENA
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Bl. 18, Sc. A,
Ap. 6, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4449 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4449-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4449-10 iunie 2014 94,00 6,00 100,00 

TOTAL:     130,00 8,00 138,00 

TOTAL DE PLATA:     138,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TIBULEAC IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 8, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4450 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4450-10 iunie 2014 965,00 0,00 965,00 

TOTAL:     965,00 0,00 965,00 

TOTAL DE PLATA:     965,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MONDOC  MARIUS-IOAN                          
               
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 42, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4451 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4451-10 iunie 2014 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CRISTIAN  PAUL                                       
       
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 195, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4452 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4452-10 iunie 2014 495,00 0,00 495,00 

TOTAL:     495,00 0,00 495,00 

TOTAL DE PLATA:     495,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR  ELENA-LUMINITA                      
                
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4453 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4453-10 iunie 2014 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DUINA IONEL
CRAIOVA, Str. CAL.BUCURESTI, Nr. 86,
Bl. U11, Sc. 1, Ap. 11, Jud. DOLJ

Nr. 4454 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4454-10 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

TOTAL:     18,00 1,00 19,00 

TOTAL DE PLATA:     19,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MALENE
BOGDAN-MARIAN-1820104081831
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 55, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4455 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4455-10 iunie 2014 119,00 8,00 127,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4455- --- 10,00 0,00 10,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4455- --- 170,00 0,00 170,00 

TOTAL:     299,00 8,00 307,00 

TOTAL DE PLATA:     307,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HALMAGHI  ADRIAN                                 
           
HIRSENI, Str. Principala, Nr. GRAJD, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4456 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4456-10 iunie 2014 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SAVOIU GHEORGHE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 69, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4457 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4457-10 iunie 2014 138,00 8,00 146,00 

TOTAL:     138,00 8,00 146,00 

TOTAL DE PLATA:     146,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ANGHEL IOAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 29, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4458 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4458-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4458- --- 10,00 0,00 10,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4458-10 iunie 2014 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     52,00 2,00 54,00 

TOTAL DE PLATA:     54,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR  VETUTA                                      
        
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4459 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4459-10 iunie 2014 80,00 0,00 80,00 

TOTAL:     80,00 0,00 80,00 

TOTAL DE PLATA:     80,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR  MARIA                                   
          
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4460 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4460-10 iunie 2014 400,00 0,00 400,00 

TOTAL:     400,00 0,00 400,00 

TOTAL DE PLATA:     400,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARIN IONUT
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 26, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4461 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4461-10 iunie 2014 1.620,00 0,00 1.620,00 

  Amenzi legea 61 PF 4461- --- 8.350,00 0,00 8.350,00 

TOTAL:     9.970,00 0,00 9.970,00 

TOTAL DE PLATA:     9.970,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPAVASILE CRISTINEL
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4462 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4462-10 iunie 2014 64,00 16,00 80,00 

  Impozit mij. transport PF 4462-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4462- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     116,00 18,00 134,00 

TOTAL DE PLATA:     134,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SCUMPU NICOLAE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 87, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4463 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4463-10 iunie 2014 144,00 53,00 197,00 

  Impozit mij. transport PF 4463-10 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4463- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     211,00 55,00 266,00 

TOTAL DE PLATA:     266,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE ADRIANA-MIHAELA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 92, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4464 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4464-10 iunie 2014 37,00 11,00 48,00 

  Impozit teren extravilan PF 4464-10 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

TOTAL:     86,00 14,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA  RADU                                      
         
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4465 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4465-10 iunie 2014 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     200,00 0,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGULESCU  CLAUDIU-DUMITRU        
                         
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 70, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4467 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4467-10 iunie 2014 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     200,00 0,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IARCA IOAN-TEODOR
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 51, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4468 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4468-10 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

TOTAL:     8,00 0,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARCIU  MIHAI-GHEORGHE                    
                  
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 139, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4469 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4469-10 iunie 2014 240,00 0,00 240,00 

TOTAL:     240,00 0,00 240,00 

TOTAL DE PLATA:     240,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ITU CONSTANTIN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 108, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4470 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4470- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BAISANU FLORIANA-ELISABETA
MANGALIA, Str. CALLATIS, Bl. MG23, Sc.
B, Et. 8, Ap. 61, Jud. CONSTANTA

Nr. 4471 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4471-10 iunie 2014 27,00 15,00 42,00 

  Impozit teren PF 4471-10 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

TOTAL:     36,00 16,00 52,00 

TOTAL DE PLATA:     52,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LEICHITA STEFAN
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4472 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4472-10 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

TOTAL:     36,00 2,00 38,00 

TOTAL DE PLATA:     38,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BRAGA NICOLAE
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 131, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4473 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4473-10 iunie 2014 3.384,00 2.143,00 5.527,00 

  Impozit mij. transport PF 4473-10 iunie 2014 432,00 26,00 458,00 

TOTAL:     3.816,00 2.169,00 5.985,00 

TOTAL DE PLATA:     5.985,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CHIUJDEA MIHAI
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 100, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4474 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4474-10 iunie 2014 207,00 12,00 219,00 

TOTAL:     207,00 12,00 219,00 

TOTAL DE PLATA:     219,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HALMAGHI GHEORGHE 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. GRAJD, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4475 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Concesiuni 4475-10 iunie 2014 309,00 111,00 420,00 

  Taxa teren PJ 4475-10 iunie 2014 9,00 7,00 16,00 

  Taxa pe terenuri - PF 4475-10 iunie 2014 15,00 4,00 19,00 

  Taxa pe terenuri - PF 4475-10 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

  Concesiuni - RON 4475-10 iunie 2014 112,00 13,00 125,00 

TOTAL:     455,00 136,00 591,00 

TOTAL DE PLATA:     591,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC PETRU 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 106, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4476 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4476-10 iunie 2014 130,00 8,00 138,00 

  Concesiuni - RON 4476-10 iunie 2014 125,00 9,00 134,00 

TOTAL:     255,00 17,00 272,00 

TOTAL DE PLATA:     272,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR MIHAI-VISALON 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4477 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4477- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MIHU IOAN 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 158, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4479 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4479- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IARCA GHEORGHE 
HIRSENI, Nr. 44, Jud. Brasov

Nr. 4480 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent tractoare PF 4480- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUPU IOAN-MOISE, GANDAC STELUT 
HIRSENI, Nr. GRAJD, Jud. Brasov

Nr. 4481 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4481-10 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  SF Impozit constructii PF 4481-10 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

  Amenzi legea 61 PF 4481- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     504,00 0,00 504,00 

TOTAL DE PLATA:     504,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR PUIA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 120, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4482 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4482- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIUTA SORIN-ILIE 
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137G, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4483 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4483-10 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     32,00 2,00 34,00 

TOTAL DE PLATA:     34,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SINCAN COSTEL LIVIU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 137D, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4484 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4484- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     40,00 0,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIURAR DANCIU
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 200, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4485 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4485- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR VETA
HIRSENI, Str. Principala, Nr. 109, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4486 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4486- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE SORIN-CIPRIAN 
HIRSENI, Nr. 71, Jud. Brasov

Nr. 4487 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4487- --- 1.080,00 0,00 1.080,00 

TOTAL:     1.080,00 0,00 1.080,00 

TOTAL DE PLATA:     1.080,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TAULEA SILVIU
HIRSENI, Nr. 169, Jud. Brasov

Nr. 4488 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4488- --- 1.000,00 0,00 1.000,00 

TOTAL:     1.000,00 0,00 1.000,00 

TOTAL DE PLATA:     1.000,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA TRAIAN 
HIRSENI, Str. Principala, C.P. 1, Jud.
Brasov

Nr. 4489 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4489-10 iunie 2014 13,00 1,00 14,00 

  SF Impozit constructii PF 4489-10 iunie 2014 50,00 3,00 53,00 

TOTAL:     63,00 4,00 67,00 

TOTAL DE PLATA:     67,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR DANCIU 
HIRSENI, Nr. 200, Jud. Brasov

Nr. 4490 din 10 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4490- --- 255,00 0,00 255,00 

TOTAL:     255,00 0,00 255,00 

TOTAL DE PLATA:     255,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TUTUREA MARCELA-MARIOARA, POPA
RODICA
COPACEL, Nr. 13, Et. 0, Ap. 0, Jud.
Brasov

Nr. 4491 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4491-26 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     10,00 1,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOIU ILIE-decedat, DRAGOIU
MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 1, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4492 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4492-26 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

TOTAL:     16,00 1,00 17,00 

TOTAL DE PLATA:     17,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MINEA VICTOR PRIN MINEA MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 4, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4493 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4493-26 iunie 2014 100,00 6,00 106,00 

  Impozit teren PF 4493-26 iunie 2014 25,00 1,00 26,00 

  SF Impozit constructii PF 4493-26 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

TOTAL:     167,00 10,00 177,00 

TOTAL DE PLATA:     177,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUCICA DORIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 5, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4494 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4494-26 iunie 2014 285,00 140,00 425,00 

  Impozit teren extravilan PF 4494-26 iunie 2014 56,00 3,00 59,00 

  Impozit teren PF 4494-26 iunie 2014 32,00 14,00 46,00 

  Impozit teren PF 4494-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4494-26 iunie 2014 46,00 14,00 60,00 

  SF Impozit constructii PF 4494-26 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

TOTAL:     466,00 173,00 639,00 

TOTAL DE PLATA:     639,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TOACSE MATEI PRIN TOACSE FLORIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 8, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4495 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4495-26 iunie 2014 106,00 6,00 112,00 

  Impozit teren PF 4495-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4495-26 iunie 2014 58,00 4,00 62,00 

  Impozit mij. transport PF 4495-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4495- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4495-26 iunie 2014 17,00 0,00 17,00 

TOTAL:     280,00 13,00 293,00 

TOTAL DE PLATA:     293,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOI LUCRETIA prin STANISLAV
ELENA
FAGARAS, Str. STEJARULUI, Bl. 27, Sc.
A, Ap. 17, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4496 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4496-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Impozit teren PF 4496-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  SF Impozit constructii PF 4496-26 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

TOTAL:     100,00 6,00 106,00 

TOTAL DE PLATA:     106,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA IOAN PRIN STREZA
STELIAN-GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 16, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4497 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4497-26 iunie 2014 127,00 7,00 134,00 

  Impozit teren PF 4497-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  SF Impozit constructii PF 4497-26 iunie 2014 47,00 3,00 50,00 

  Amenzi legea 61 PF 4497- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     247,00 12,00 259,00 

TOTAL DE PLATA:     259,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORBAN IOAN, ORBAN EUGENIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 19, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4498 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4498-26 iunie 2014 93,00 6,00 99,00 

  Impozit teren PF 4498-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4498-26 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

  Amenzi 4498-26 iunie 2014 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     338,00 8,00 346,00 

TOTAL DE PLATA:     346,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PAVEL ELENA prin NEDELCU
DOINA-MARIANA
FAGARAS, Str. T.VLADMIRESCU, Bl. 8,
Sc. A, Ap. 9, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4499 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4499-26 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

  SF Impozit constructii PF 4499-26 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

TOTAL:     46,00 3,00 49,00 

TOTAL DE PLATA:     49,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUPU NICOLAE, LUPU MARIA-deced
COPACEL, Str. Principala, Nr. 32, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4500 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4500-26 iunie 2014 782,00 544,00 1.326,00 

  Impozit teren extravilan PF 4500-26 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  Impozit teren PF 4500-26 iunie 2014 83,00 66,00 149,00 

  Impozit teren PF 4500-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4500-26 iunie 2014 163,00 127,00 290,00 

  SF Impozit constructii PF 4500-26 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

TOTAL:     1.126,00 742,00 1.868,00 

TOTAL DE PLATA:     1.868,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GAVRILA  VIORICA                                   
         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 36, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4501 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4501-26 iunie 2014 89,00 5,00 94,00 

  Impozit teren PF 4501-26 iunie 2014 14,00 1,00 15,00 

  SF Impozit constructii PF 4501-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

TOTAL:     136,00 8,00 144,00 

TOTAL DE PLATA:     144,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSIT  NICOLAE prin COMSIT
IOAN-CONSTANTIN                  
COPACEL, Str. Principala, Nr. 46, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4502 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4502-26 iunie 2014 163,00 40,00 203,00 

  Impozit teren extravilan PF 4502-26 iunie 2014 96,00 6,00 102,00 

  Impozit teren PF 4502-26 iunie 2014 34,00 10,00 44,00 

  Impozit teren PF 4502-26 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  SF Impozit constructii PF 4502-26 iunie 2014 38,00 12,00 50,00 

  SF Impozit constructii PF 4502-26 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

TOTAL:     413,00 72,00 485,00 

TOTAL DE PLATA:     485,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TOACSE ANDREI prin TOACSE MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 48, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4503 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4503-26 iunie 2014 107,00 7,00 114,00 

  Impozit teren PF 4503-26 iunie 2014 48,00 2,00 50,00 

  SF Impozit constructii PF 4503-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     187,00 11,00 198,00 

TOTAL DE PLATA:     198,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSIA ANDREIU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 50, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4504 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4504-26 iunie 2014 96,00 7,00 103,00 

  Impozit teren PF 4504-26 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4504-26 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4504- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     227,00 11,00 238,00 

TOTAL DE PLATA:     238,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP OVIDIU-IOAN, POP
LUCICA-GABRIELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 52, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4505 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4505-26 iunie 2014 25,00 8,00 33,00 

  Impozit teren PF 4505-26 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4505-26 iunie 2014 77,00 18,00 95,00 

  SF Impozit constructii PF 4505-26 iunie 2014 46,00 2,00 48,00 

  Impozit mij. transport PF 4505-26 iunie 2014 359,00 87,00 446,00 

  Impozit mij. transport PF 4505-26 iunie 2014 182,00 11,00 193,00 

TOTAL:     718,00 128,00 846,00 

TOTAL DE PLATA:     846,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SERBANUT MARIA - SERBANUT DANIEL
IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 53, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4506 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4506-26 iunie 2014 1.125,00 819,00 1.944,00 

  Impozit teren extravilan PF 4506-26 iunie 2014 137,00 8,00 145,00 

  Impozit teren PF 4506-26 iunie 2014 74,00 60,00 134,00 

  Impozit teren PF 4506-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4506-26 iunie 2014 141,00 160,00 301,00 

  SF Impozit constructii PF 4506-26 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

TOTAL:     1.523,00 1.049,00 2.572,00 

TOTAL DE PLATA:     2.572,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PETRU AUREL-GHEORGHE, POP
MARIA, PETRU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 56, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4507 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4507-26 iunie 2014 59,00 0,00 59,00 

TOTAL:     59,00 0,00 59,00 

TOTAL DE PLATA:     59,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSIT VIRGIL
COPACEL, Str. Principala, Nr. 59, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4508 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4508-26 iunie 2014 70,00 4,00 74,00 

  Impozit teren PF 4508-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4508-26 iunie 2014 64,00 4,00 68,00 

TOTAL:     152,00 9,00 161,00 

TOTAL DE PLATA:     161,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STEFAN ADELIN-SORIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 59 A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4509 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4509-26 iunie 2014 152,00 73,00 225,00 

  Impozit teren PF 4509-26 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4509-26 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     195,00 75,00 270,00 

TOTAL DE PLATA:     270,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BULGAR PETRU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 61, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4510 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4510-26 iunie 2014 309,00 21,00 330,00 

  Impozit teren PF 4510-26 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

  SF Impozit constructii PF 4510-26 iunie 2014 36,00 1,00 37,00 

  Impozit mij. transport PF 4510-26 iunie 2014 15,00 2,00 17,00 

  Impozit mij. transport PF 4510-26 iunie 2014 171,00 10,00 181,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4510- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     600,00 35,00 635,00 

TOTAL DE PLATA:     635,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SIN VALERIU PRIN SIN ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 64, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4511 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4511-26 iunie 2014 304,00 74,00 378,00 

  Impozit teren extravilan PF 4511-26 iunie 2014 179,00 11,00 190,00 

  Impozit teren PF 4511-26 iunie 2014 22,00 7,00 29,00 

  Impozit teren PF 4511-26 iunie 2014 26,00 1,00 27,00 

  SF Impozit constructii PF 4511-26 iunie 2014 70,00 17,00 87,00 

  SF Impozit constructii PF 4511-26 iunie 2014 42,00 2,00 44,00 

  Impozit mij. transport PF 4511-26 iunie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Impozit mij. transport PF 4511-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4511- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     696,00 115,00 811,00 

TOTAL DE PLATA:     811,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR PETRU-decedat, CALDARAR
MANDRA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 68, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4512 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4512-26 iunie 2014 20,00 6,00 26,00 

  Impozit teren PF 4512-26 iunie 2014 32,00 1,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4512-26 iunie 2014 37,00 12,00 49,00 

  SF Impozit constructii PF 4512-26 iunie 2014 78,00 5,00 83,00 

TOTAL:     167,00 24,00 191,00 

TOTAL DE PLATA:     191,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SAVONEA  VALERIA PRIN SAVONEA
IOAN                           
COPACEL, Str. Principala, Nr. 70, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4513 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4513-26 iunie 2014 45,00 14,00 59,00 

  Impozit teren extravilan PF 4513-26 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

  Impozit teren PF 4513-26 iunie 2014 26,00 8,00 34,00 

  Impozit teren PF 4513-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4513-26 iunie 2014 29,00 9,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4513-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

TOTAL:     192,00 36,00 228,00 

TOTAL DE PLATA:     228,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FOGOROS AUREL, FOGOROS HAJNI
COPACEL, Str. Principala, Nr. 73, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4514 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4514-26 iunie 2014 108,00 7,00 115,00 

  Impozit teren PF 4514-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4514-26 iunie 2014 59,00 3,00 62,00 

TOTAL:     201,00 12,00 213,00 

TOTAL DE PLATA:     213,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

***GRECU DANIEL
COPACEL, Nr. 240, C.P. 507091, Jud.
BRASOV

Nr. 4515 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4515-26 iunie 2014 0,00 1,00 1,00 

  Impozit teren PF 4515-26 iunie 2014 69,00 38,00 107,00 

  Impozit teren PF 4515-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4515-26 iunie 2014 69,00 36,00 105,00 

  SF Impozit constructii PF 4515-26 iunie 2014 29,00 1,00 30,00 

  Impozit mij. transport PF 4515- --- 240,00 129,00 369,00 

  Impozit mij. transport PF 4515-26 iunie 2014 120,00 29,00 149,00 

  Impozit mij. transport PF 4515-26 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4515- --- 705,00 0,00 705,00 

TOTAL:     1.341,00 241,00 1.582,00 

TOTAL DE PLATA:     1.582,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 85, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4516 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4516-26 iunie 2014 78,00 5,00 83,00 

  Impozit teren PF 4516-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4516-26 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     149,00 9,00 158,00 

TOTAL DE PLATA:     158,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BUDULAN ION , BUDULAN ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 93, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4517 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4517-26 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

  Impozit teren PF 4517-26 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

  SF Impozit constructii PF 4517-26 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

  Impozit mij. transport PF 4517-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4517- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4517- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     135,00 5,00 140,00 

TOTAL DE PLATA:     140,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU PETRU, DANCIU STELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4518 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4518-26 iunie 2014 31,00 19,00 50,00 

  Impozit teren PF 4518-26 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

  SF Impozit constructii PF 4518-26 iunie 2014 101,00 58,00 159,00 

  SF Impozit constructii PF 4518-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Amenzi 4518-26 iunie 2014 464,00 0,00 464,00 

  Energie electrica 51 4518- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     659,00 80,00 739,00 

TOTAL DE PLATA:     739,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP GHEORGHE, POP GEORGETA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4519 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4519-26 iunie 2014 71,00 4,00 75,00 

  Impozit teren PF 4519-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  SF Impozit constructii PF 4519-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  Impozit mij. transport PF 4519-26 iunie 2014 150,00 9,00 159,00 

TOTAL:     289,00 17,00 306,00 

TOTAL DE PLATA:     306,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CLOTEA CLAUDIU-CONSTANTIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 99, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4520 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4520-26 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4520-26 iunie 2014 52,00 3,00 55,00 

TOTAL:     82,00 5,00 87,00 

TOTAL DE PLATA:     87,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MINEA SIMONA, PASERE DANIELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 106, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4521 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4521-26 iunie 2014 688,00 415,00 1.103,00 

  Impozit teren extravilan PF 4521-26 iunie 2014 98,00 6,00 104,00 

  Impozit teren PF 4521-26 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

  SF Impozit constructii PF 4521-26 iunie 2014 42,00 2,00 44,00 

TOTAL:     871,00 425,00 1.296,00 

TOTAL DE PLATA:     1.296,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 107, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4522 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4522-26 iunie 2014 104,00 7,00 111,00 

  Impozit teren PF 4522-26 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4522-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4522- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     209,00 10,00 219,00 

TOTAL DE PLATA:     219,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU  ANDREI                                       
        
COPACEL, Str. Principala, Nr. 117, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4523 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4523-26 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

TOTAL:     9,00 1,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOTA GHE , DRAGOTA CRISTINA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 120, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4524 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4524-26 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

  Impozit teren PF 4524-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4524-26 iunie 2014 53,00 11,00 64,00 

  SF Impozit constructii PF 4524-26 iunie 2014 83,00 4,00 87,00 

TOTAL:     213,00 20,00 233,00 

TOTAL DE PLATA:     233,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA EUGEN-IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 121, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4525 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4525-26 iunie 2014 98,00 6,00 104,00 

  Impozit teren PF 4525-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  Impozit mij. transport PF 4525-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4525- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4525- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     222,00 10,00 232,00 

TOTAL DE PLATA:     232,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NAFTANAILA CONSTANTIN,
NAFTANAILA STELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 122, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4526 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4526-26 iunie 2014 1.654,00 0,00 1.654,00 

TOTAL:     1.654,00 0,00 1.654,00 

TOTAL DE PLATA:     1.654,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 123, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4527 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4527-26 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  SF Impozit constructii PF 4527-26 iunie 2014 26,00 2,00 28,00 

  Amenzi legea 61 PF 4527- --- 334,00 0,00 334,00 

TOTAL:     376,00 3,00 379,00 

TOTAL DE PLATA:     379,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DRAGOI R.VICTORIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 123, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4528 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4528-26 iunie 2014 595,00 688,00 1.283,00 

  Impozit teren extravilan PF 4528-26 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

  Impozit teren PF 4528-26 iunie 2014 132,00 162,00 294,00 

  Impozit teren PF 4528-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

TOTAL:     796,00 854,00 1.650,00 

TOTAL DE PLATA:     1.650,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MATEI IOAN, MATEI VALERIA-LILIANA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 123A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4529 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4529-26 iunie 2014 995,00 0,00 995,00 

TOTAL:     995,00 0,00 995,00 

TOTAL DE PLATA:     995,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 130, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4530 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4530-26 iunie 2014 121,00 6,00 127,00 

  Impozit teren PF 4530-26 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4530-26 iunie 2014 52,00 3,00 55,00 

  Impozit mij. transport PF 4530-26 iunie 2014 39,00 7,00 46,00 

  Impozit mij. transport PF 4530-26 iunie 2014 72,00 5,00 77,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4530- --- 57,00 0,00 57,00 

  Amenzi legea 61 PF 4530- --- 98,00 0,00 98,00 

TOTAL:     469,00 23,00 492,00 

TOTAL DE PLATA:     492,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CORMOSU MIRCEA, CORMOSU
CARMEN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 133, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4531 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4531-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4531-26 iunie 2014 44,00 3,00 47,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4531- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     71,00 4,00 75,00 

TOTAL DE PLATA:     75,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CLOTIA VALERIU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 141, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4532 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4532-26 iunie 2014 37,00 3,00 40,00 

TOTAL:     37,00 3,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 143, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4533 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4533-26 iunie 2014 161,00 10,00 171,00 

  Impozit teren PF 4533-26 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  SF Impozit constructii PF 4533-26 iunie 2014 45,00 2,00 47,00 

  Impozit mij. transport PF 4533-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4533- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     296,00 17,00 313,00 

TOTAL DE PLATA:     313,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORBAN MARIOARA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 145, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4534 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4534-26 iunie 2014 26,00 2,00 28,00 

  Impozit teren PF 4534-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4534-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  Impozit mij. transport PF 4534-26 iunie 2014 155,00 9,00 164,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4534- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     242,00 14,00 256,00 

TOTAL DE PLATA:     256,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

*MANEA MARIA-RAMONA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 149, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4535 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4535-26 iunie 2014 130,00 32,00 162,00 

  Impozit teren extravilan PF 4535-26 iunie 2014 78,00 4,00 82,00 

  Impozit teren PF 4535-26 iunie 2014 16,00 5,00 21,00 

  Impozit teren PF 4535-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4535-26 iunie 2014 57,00 14,00 71,00 

  SF Impozit constructii PF 4535-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

TOTAL:     333,00 58,00 391,00 

TOTAL DE PLATA:     391,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOGA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 153, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4536 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4536-26 iunie 2014 974,00 1.005,00 1.979,00 

  Impozit teren extravilan PF 4536-26 iunie 2014 77,00 5,00 82,00 

  Impozit teren PF 4536-26 iunie 2014 93,00 93,00 186,00 

  Impozit teren PF 4536-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4536-26 iunie 2014 478,00 416,00 894,00 

  SF Impozit constructii PF 4536-26 iunie 2014 50,00 2,00 52,00 

TOTAL:     1.690,00 1.522,00 3.212,00 

TOTAL DE PLATA:     3.212,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SERBANUT NICOLAE prin SERBANUT
STELIAN-ANDREI
COPACEL, Str. Principala, Nr. 155, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4537 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4537-26 iunie 2014 10,00 0,00 10,00 

  SF Impozit constructii PF 4537-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  Impozit mij. transport PF 4537-26 iunie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Impozit mij. transport PF 4537-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4537- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4537- --- 30,00 0,00 30,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4537- --- 240,00 0,00 240,00 

TOTAL:     399,00 5,00 404,00 

TOTAL DE PLATA:     404,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GASPAR ELENA, GRECU DOINA
FAGARAS, Str. FILIMON SIRBU, Bl. 10A,
Ap. 9, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4538 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4538-26 iunie 2014 227,00 73,00 300,00 

  Impozit teren extravilan PF 4538-26 iunie 2014 80,00 5,00 85,00 

TOTAL:     307,00 78,00 385,00 

TOTAL DE PLATA:     385,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA SILVIU , POPA DOINA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 161, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4539 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  SF Impozit constructii PF 4539-26 iunie 2014 56,00 3,00 59,00 

TOTAL:     56,00 3,00 59,00 

TOTAL DE PLATA:     59,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BERBECE IOAN si ILEANA-CARMEN,
MOTOC IOAN si ROZALIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 162, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4540 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4540-26 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

  SF Impozit constructii PF 4540-26 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  Impozit mij. transport PF 4540-26 iunie 2014 44,00 3,00 47,00 

TOTAL:     106,00 6,00 112,00 

TOTAL DE PLATA:     112,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SPORIS MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 164, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4541 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4541-26 iunie 2014 96,00 6,00 102,00 

  Impozit teren PF 4541-26 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4541-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  Impozit mij. transport PF 4541-26 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4541- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     262,00 15,00 277,00 

TOTAL DE PLATA:     277,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU ILIE, GRECU MIHAELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 172, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4542 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4542-26 iunie 2014 135,00 8,00 143,00 

  Impozit teren PF 4542-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  SF Impozit constructii PF 4542-26 iunie 2014 84,00 5,00 89,00 

TOTAL:     255,00 15,00 270,00 

TOTAL DE PLATA:     270,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUPU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 174, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4543 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4543-26 iunie 2014 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU ANA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 178, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4545 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4545-26 iunie 2014 102,00 6,00 108,00 

  Impozit teren PF 4545-26 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4545-26 iunie 2014 31,00 10,00 41,00 

  SF Impozit constructii PF 4545-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

TOTAL:     184,00 19,00 203,00 

TOTAL DE PLATA:     203,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU TUDOR-GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 180, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4546 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4546-26 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4546-26 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

  Impozit mij. transport PF 4546-26 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4546- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     172,00 10,00 182,00 

TOTAL DE PLATA:     182,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 181, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4547 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4547-26 iunie 2014 128,00 31,00 159,00 

  Impozit teren extravilan PF 4547-26 iunie 2014 75,00 5,00 80,00 

  Impozit teren PF 4547-26 iunie 2014 29,00 8,00 37,00 

  Impozit teren PF 4547-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Impozit mij. transport PF 4547-26 iunie 2014 40,00 12,00 52,00 

  Impozit mij. transport PF 4547-26 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4547- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     375,00 60,00 435,00 

TOTAL DE PLATA:     435,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FOGOROS GHEORGHE PRIN
FOGOROS EUGENIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 187, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4548 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4548-26 iunie 2014 89,00 6,00 95,00 

  Impozit teren PF 4548-26 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  SF Impozit constructii PF 4548-26 iunie 2014 26,00 1,00 27,00 

TOTAL:     131,00 8,00 139,00 

TOTAL DE PLATA:     139,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU IOAN-VIRGIL 
FAGARAS, Str. PLOPULUI, Bl. 15, Ap. 21,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4549 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4549-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4549-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     45,00 3,00 48,00 

TOTAL DE PLATA:     48,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GANEA RADU-FLORIN, GANEA
EUGENIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 189, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4550 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4550-26 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  Impozit mij. transport PF 4550-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     29,00 2,00 31,00 

TOTAL DE PLATA:     31,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOFLETEA ILIE-GELU SOFLETEA
GABRIELA CRISTINA-1700307082439
COPACEL, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4551 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4551-26 iunie 2014 9,00 2,00 11,00 

  Impozit teren extravilan PF 4551-26 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

  Impozit teren PF 4551-26 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4551-26 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

  Impozit mij. transport PF 4551-26 iunie 2014 647,00 116,00 763,00 

  Impozit mij. transport PF 4551-26 iunie 2014 663,00 40,00 703,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4551- --- 255,00 0,00 255,00 

  Amenzi legea 61 PF 4551- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     1.735,00 164,00 1.899,00 

TOTAL DE PLATA:     1.899,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STANULET IOAN si ALINA-SORINA,
BALINT CAROLINA si ZAHARIE
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 14, Sc. A,
Ap. 1, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4552 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4552-26 iunie 2014 82,00 5,00 87,00 

  Impozit teren PF 4552-26 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4552-26 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

TOTAL:     139,00 8,00 147,00 

TOTAL DE PLATA:     147,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 196, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4553 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4553-26 iunie 2014 103,00 21,00 124,00 

  Impozit teren extravilan PF 4553-26 iunie 2014 103,00 6,00 109,00 

  Impozit teren PF 4553-26 iunie 2014 20,00 6,00 26,00 

  Impozit teren PF 4553-26 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4553-26 iunie 2014 37,00 12,00 49,00 

  SF Impozit constructii PF 4553-26 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4553- --- 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     333,00 48,00 381,00 

TOTAL DE PLATA:     381,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALABAN LUCIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 197, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4554 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4554-26 iunie 2014 914,00 1.082,00 1.996,00 

  Impozit teren extravilan PF 4554-26 iunie 2014 78,00 4,00 82,00 

  Impozit teren PF 4554-26 iunie 2014 73,00 70,00 143,00 

  Impozit teren PF 4554-26 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4554-26 iunie 2014 226,00 211,00 437,00 

  SF Impozit constructii PF 4554-26 iunie 2014 41,00 2,00 43,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4554- --- 30,00 0,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4554-26 iunie 2014 47,00 0,00 47,00 

TOTAL:     1.424,00 1.370,00 2.794,00 

TOTAL DE PLATA:     2.794,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RANEA DOREL
COPACEL, Str. Principala, Nr. 199A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4555 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4555-26 iunie 2014 36,00 3,00 39,00 

  Impozit teren PF 4555-26 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4555-26 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

TOTAL:     60,00 4,00 64,00 

TOTAL DE PLATA:     64,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BURZ IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4556 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4556-26 iunie 2014 63,00 4,00 67,00 

  Impozit teren PF 4556-26 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4556-26 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4556- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4556- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     190,00 8,00 198,00 

TOTAL DE PLATA:     198,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 201, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4557 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4557-26 iunie 2014 83,00 5,00 88,00 

  Impozit teren PF 4557-26 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4557-26 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

TOTAL:     135,00 8,00 143,00 

TOTAL DE PLATA:     143,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROSIU OCTAVIAN, MESAROSIU
MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 204, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4558 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4558-26 iunie 2014 106,00 6,00 112,00 

  Impozit teren PF 4558-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  SF Impozit constructii PF 4558-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     170,00 10,00 180,00 

TOTAL DE PLATA:     180,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU GHEORGHE,GRECU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 205, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4559 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4559-26 iunie 2014 96,00 6,00 102,00 

  Impozit teren PF 4559-26 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

  SF Impozit constructii PF 4559-26 iunie 2014 44,00 2,00 46,00 

  Impozit mij. transport PF 4559-26 iunie 2014 25,00 2,00 27,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4559- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     264,00 13,00 277,00 

TOTAL DE PLATA:     277,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMANICI ANDREI
COPACEL, Str. Principala, Nr. 213, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4560 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  CHELTUIELI JUDICIARE , DESPAGUBIRI
BUGET LOCAL

4560- --- 2.000,00 0,00 2.000,00 

TOTAL:     2.000,00 0,00 2.000,00 

TOTAL DE PLATA:     2.000,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA IOSIF prin MANTA ROMAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 214, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4561 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4561-26 iunie 2014 83,00 5,00 88,00 

  Impozit teren PF 4561-26 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4561-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  Impozit mij. transport PF 4561-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Amenzi 4561-26 iunie 2014 71,00 0,00 71,00 

TOTAL:     246,00 11,00 257,00 

TOTAL DE PLATA:     257,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRAMA AURELIA, GRAMA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 216, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4562 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4562-26 iunie 2014 123,00 8,00 131,00 

  Impozit teren PF 4562-26 iunie 2014 54,00 3,00 57,00 

  SF Impozit constructii PF 4562-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     209,00 13,00 222,00 

TOTAL DE PLATA:     222,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LAZEA  ANA                                               
   
COPACEL, Str. Principala, Nr. 219, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4563 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4563-26 iunie 2014 17,00 6,00 23,00 

  Impozit teren PF 4563-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4563-26 iunie 2014 31,00 9,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4563-26 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     105,00 18,00 123,00 

TOTAL DE PLATA:     123,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VINTILA MARIA, BURZ ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 221, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4564 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4564-26 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  Impozit teren PF 4564-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4564-26 iunie 2014 41,00 3,00 44,00 

  Impozit mij. transport PF 4564-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4564- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     180,00 8,00 188,00 

TOTAL DE PLATA:     188,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA SORIN-ANDREI, MANTA ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 221, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4565 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4565-26 iunie 2014 288,00 17,00 305,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4565- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     338,00 17,00 355,00 

TOTAL DE PLATA:     355,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP MARIAN, POP MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 222, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4566 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4566- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA GHEORGHE prin STREZA
VALERIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 223, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4567 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4567-26 iunie 2014 107,00 7,00 114,00 

  Impozit teren PF 4567-26 iunie 2014 25,00 1,00 26,00 

  SF Impozit constructii PF 4567-26 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4567- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     207,00 11,00 218,00 

TOTAL DE PLATA:     218,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ENE NICOLAE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 226, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4568 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4568-26 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4568-26 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     67,00 4,00 71,00 

TOTAL DE PLATA:     71,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN IOAN-DAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 232, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4569 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4569-26 iunie 2014 124,00 7,00 131,00 

  Impozit teren PF 4569-26 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

  SF Impozit constructii PF 4569-26 iunie 2014 52,00 3,00 55,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4569- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     238,00 13,00 251,00 

TOTAL DE PLATA:     251,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GIBA MARIAN NICOLAE,GIBA ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 240, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4570 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4570-26 iunie 2014 170,00 0,00 170,00 

TOTAL:     170,00 0,00 170,00 

TOTAL DE PLATA:     170,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SPATARU VALERIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 242, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4571 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4571-26 iunie 2014 486,00 627,00 1.113,00 

  Impozit teren extravilan PF 4571-26 iunie 2014 87,00 5,00 92,00 

  Impozit teren PF 4571-26 iunie 2014 145,00 162,00 307,00 

  Impozit teren PF 4571-26 iunie 2014 26,00 1,00 27,00 

  SF Impozit constructii PF 4571-26 iunie 2014 77,00 90,00 167,00 

  SF Impozit constructii PF 4571-26 iunie 2014 13,00 0,00 13,00 

TOTAL:     834,00 885,00 1.719,00 

TOTAL DE PLATA:     1.719,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA IOAN, STREZA CORINA
FAGARAS, Str. STEJARULUI, Bl. 26B, Et.
4, Ap. 17, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4572 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4572-26 iunie 2014 125,00 7,00 132,00 

  Impozit teren PF 4572-26 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4572-26 iunie 2014 76,00 5,00 81,00 

TOTAL:     223,00 13,00 236,00 

TOTAL DE PLATA:     236,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 257, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4573 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4573-26 iunie 2014 336,00 136,00 472,00 

  Impozit teren extravilan PF 4573-26 iunie 2014 99,00 6,00 105,00 

  Impozit teren PF 4573-26 iunie 2014 40,00 19,00 59,00 

  Impozit teren PF 4573-26 iunie 2014 25,00 1,00 26,00 

  SF Impozit constructii PF 4573-26 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     501,00 162,00 663,00 

TOTAL DE PLATA:     663,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 258, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4574 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4574-26 iunie 2014 390,00 156,00 546,00 

  Impozit teren extravilan PF 4574-26 iunie 2014 115,00 7,00 122,00 

  Impozit teren PF 4574-26 iunie 2014 38,00 18,00 56,00 

  Impozit teren PF 4574-26 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4574-26 iunie 2014 61,00 29,00 90,00 

  SF Impozit constructii PF 4574-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4574- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     710,00 213,00 923,00 

TOTAL DE PLATA:     923,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAROMI GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 259, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4575 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4575-26 iunie 2014 21,00 1,00 22,00 

  SF Impozit constructii PF 4575-26 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4575- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     59,00 3,00 62,00 

TOTAL DE PLATA:     62,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SIN IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 260, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4576 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4576- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     40,00 0,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACHER  VALERIA PRIN RACHER
GHEORGHE                         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 263, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4577 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4577-26 iunie 2014 124,00 8,00 132,00 

  Impozit teren PF 4577-26 iunie 2014 54,00 3,00 57,00 

  SF Impozit constructii PF 4577-26 iunie 2014 45,00 2,00 47,00 

TOTAL:     223,00 13,00 236,00 

TOTAL DE PLATA:     236,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CRISTIAN GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 264, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4578 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4578-26 iunie 2014 170,00 10,00 180,00 

  Impozit teren PF 4578-26 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

  SF Impozit constructii PF 4578-26 iunie 2014 60,00 4,00 64,00 

TOTAL:     267,00 16,00 283,00 

TOTAL DE PLATA:     283,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PULPEA IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 267, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4579 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4579-26 iunie 2014 87,00 5,00 92,00 

  Impozit teren PF 4579-26 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  SF Impozit constructii PF 4579-26 iunie 2014 46,00 3,00 49,00 

TOTAL:     166,00 10,00 176,00 

TOTAL DE PLATA:     176,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

AXINTE IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 269, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4580 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4580-26 iunie 2014 96,00 5,00 101,00 

  Impozit teren PF 4580-26 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4580-26 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  Impozit mij. transport PF 4580-26 iunie 2014 68,00 5,00 73,00 

TOTAL:     243,00 15,00 258,00 

TOTAL DE PLATA:     258,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CRACIUN GEORGE-SILVIU, CRACIUN
CLAUDIU-IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 272, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4581 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4581-26 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

  Impozit teren PF 4581-26 iunie 2014 11,00 1,00 12,00 

  SF Impozit constructii PF 4581-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4581- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     45,00 2,00 47,00 

TOTAL DE PLATA:     47,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OLTEAN  VIOREL                                      
        
COPACEL, Str. Principala, Nr. 137, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4582 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4582-26 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     1,00 0,00 1,00 

TOTAL DE PLATA:     1,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 205A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4583 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4583-26 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

  Impozit teren PF 4583-26 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BABET GHEORGHE-1530915082416
FAGARAS, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Jud.
BRASOV

Nr. 4584 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4584-26 iunie 2014 4,00 2,00 6,00 

  Impozit teren PF 4584-26 iunie 2014 32,00 1,00 33,00 

TOTAL:     36,00 3,00 39,00 

TOTAL DE PLATA:     39,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORBAN IOAN-ADRIAN, ORBAN
MARIOARA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4585 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4585-26 iunie 2014 16,00 5,00 21,00 

  Impozit teren PF 4585-26 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4585-26 iunie 2014 67,00 16,00 83,00 

  SF Impozit constructii PF 4585-26 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

  Impozit mij. transport PF 4585-26 iunie 2014 965,00 232,00 1.197,00 

  Impozit mij. transport PF 4585-26 iunie 2014 615,00 37,00 652,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4585- --- 560,00 0,00 560,00 

  Taxa buldoexcavator cu debit 4585-26 iunie 2014 534,00 0,00 534,00 

TOTAL:     2.816,00 293,00 3.109,00 

TOTAL DE PLATA:     3.109,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RINEA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 199, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4586 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4586-26 iunie 2014 53,00 3,00 56,00 

  Impozit teren PF 4586-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4586-26 iunie 2014 21,00 1,00 22,00 

  Amenzi legea 61 PF 4586- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     291,00 5,00 296,00 

TOTAL DE PLATA:     296,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MICU  DAN C-TIN                                      
       
COPACEL, Str. Principala, Nr. 123C, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4587 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4587-26 iunie 2014 26,00 24,00 50,00 

  Impozit teren PF 4587-26 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

TOTAL:     32,00 24,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CURCIAN MARIA-decedata
COPACEL, Str. Principala, Nr. 93, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4588 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4588-26 iunie 2014 12,00 3,00 15,00 

  Impozit teren PF 4588-26 iunie 2014 14,00 1,00 15,00 

TOTAL:     26,00 4,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA  IOAN, MANTA VIRGINIA             
                    
COPACEL, Str. Principala, Nr. 235, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4589 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4589-26 iunie 2014 6,00 3,00 9,00 

  Impozit teren PF 4589-26 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     8,00 3,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CEUSAN  FLORIN                                     
         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 44, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4590 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4590-26 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4590-26 iunie 2014 50,00 3,00 53,00 

TOTAL:     68,00 4,00 72,00 

TOTAL DE PLATA:     72,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOCOL AUREL
FAGARAS, Str. ION CREANGA, Nr. 26,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4591 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4591-26 iunie 2014 131,00 8,00 139,00 

TOTAL:     131,00 8,00 139,00 

TOTAL DE PLATA:     139,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 165, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4592 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4592-26 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

TOTAL:     36,00 2,00 38,00 

TOTAL DE PLATA:     38,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MINEA IOAN PRIN MANEA MIHAI- IOAN
BUCURESTI, Str. ISLAZ, Nr. 14, Jud.
SECT.1

Nr. 4593 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4593-26 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

TOTAL:     81,00 5,00 86,00 

TOTAL DE PLATA:     86,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOFLETEA ILIE-GELU, SOFLETEA
GABRIELA-CRISTINA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 274, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4594 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4594-26 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Impozit teren PF 4594-26 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4594-26 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

TOTAL:     82,00 5,00 87,00 

TOTAL DE PLATA:     87,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FRATU CORNELIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 162, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4595 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4595-26 iunie 2014 940,00 959,00 1.899,00 

  Impozit teren extravilan PF 4595-26 iunie 2014 86,00 5,00 91,00 

TOTAL:     1.026,00 964,00 1.990,00 

TOTAL DE PLATA:     1.990,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4596 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4596-26 iunie 2014 95,00 0,00 95,00 

TOTAL:     95,00 0,00 95,00 

TOTAL DE PLATA:     95,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FANTANA ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 44, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4597 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4597-26 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SERBANUT NICOLAE(SOCOL
IOAN-FAGARAS)
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4598 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4598-26 iunie 2014 9,00 5,00 14,00 

  Impozit teren PF 4598-26 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     11,00 5,00 16,00 

TOTAL DE PLATA:     16,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOCOL STEFAN, SOCOL N,SOCOL A,
BIHOREANU A, POP MIHAI
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Nr. 20B, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4599 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4599-26 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     4,00 0,00 4,00 

TOTAL DE PLATA:     4,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DURBACA GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4600 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4600-26 iunie 2014 6,00 3,00 9,00 

  Impozit teren extravilan PF 4600-26 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     10,00 3,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN VALENTIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 214, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4601 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4601-26 iunie 2014 162,00 38,00 200,00 

  Impozit mij. transport PF 4601-26 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

TOTAL:     243,00 43,00 286,00 

TOTAL DE PLATA:     286,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DIPLAS SILVIA
FAGARAS, Str. CANEPII, Nr. 35, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4602 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4602- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU  LITA                                            
    
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4603 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4603-26 iunie 2014 108,00 0,00 108,00 

TOTAL:     108,00 0,00 108,00 

TOTAL DE PLATA:     108,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU  CRACIUN                                    
         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4604 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4604-26 iunie 2014 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALABAN  MARIAN                                   
          
COPACEL, Str. Principala, Nr. 197, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4605 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4605-26 iunie 2014 225,00 0,00 225,00 

TOTAL:     225,00 0,00 225,00 

TOTAL DE PLATA:     225,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FOGOROS COSTEL-ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 229, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4606 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4606-26 iunie 2014 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PACALA MIHAI-VALENTIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 110, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4607 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4607- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ULINIC NISTOR
COPACEL, Str. Principala, Nr. 24, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4608 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4608-26 iunie 2014 290,00 0,00 290,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4608- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     310,00 0,00 310,00 

TOTAL DE PLATA:     310,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SIN GHEORGHE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4609 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4609-26 iunie 2014 268,00 0,00 268,00 

TOTAL:     268,00 0,00 268,00 

TOTAL DE PLATA:     268,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA GHEORGHE-IOSIF
COPACEL, Str. Principala, Nr. 123, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4610 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4610-26 iunie 2014 255,00 0,00 255,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4610- --- 150,00 0,00 150,00 

  Amenzi legea 61 PF 4610- --- 700,00 0,00 700,00 

TOTAL:     1.105,00 0,00 1.105,00 

TOTAL DE PLATA:     1.105,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VIERESCU ALEXANDRU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 171, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4611 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4611-26 iunie 2014 250,00 0,00 250,00 

TOTAL:     250,00 0,00 250,00 

TOTAL DE PLATA:     250,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANEA DAVID-IONUT
COPACEL, Str. Principala, Nr. 106, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4612 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4612- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NAN VALERIA, NAN IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 204, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4613 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4613-26 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

TOTAL:     17,00 1,00 18,00 

TOTAL DE PLATA:     18,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ZAGAN  EUGENIA                                     
         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 189, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4614 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4614-26 iunie 2014 318,00 352,00 670,00 

  Impozit mij. transport PF 4614-26 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

TOTAL:     366,00 355,00 721,00 

TOTAL DE PLATA:     721,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BELEAUA IONEL
COPACEL, Str. Principala, Nr. 237, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4615 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4615-26 iunie 2014 1.870,00 0,00 1.870,00 

TOTAL:     1.870,00 0,00 1.870,00 

TOTAL DE PLATA:     1.870,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA  NICOLAE                                     
         
COPACEL, Str. Principala, Nr. 101, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4616 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4616-26 iunie 2014 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOTOC COSMIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 141, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4617 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4617- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     20,00 0,00 20,00 

TOTAL DE PLATA:     20,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU MIHAI
COPACEL, Str. Principala, Nr. 54, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4618 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport > 12 T PF 4618-26 iunie 2014 474,00 28,00 502,00 

TOTAL:     474,00 28,00 502,00 

TOTAL DE PLATA:     502,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

KAYA MUSTAFA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 124, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4619 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4619- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SIN STEFAN-NICOLAE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 260, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4620 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4620-26 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

TOTAL:     90,00 5,00 95,00 

TOTAL DE PLATA:     95,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUPU MARIAN-NICOLAE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 32, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4621 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4621-26 iunie 2014 120,00 0,00 120,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4621- --- 140,00 0,00 140,00 

TOTAL:     260,00 0,00 260,00 

TOTAL DE PLATA:     260,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NAFTANAILA NICUSOR
COPACEL, Str. Principala, Nr. 122, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4622 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4622-26 iunie 2014 540,00 0,00 540,00 

  Amenzi legea 61 PF 4622- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     1.040,00 0,00 1.040,00 

TOTAL DE PLATA:     1.040,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU SEBASTIAN-ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 257, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4623 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4623- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FUNARIU LUCRETIA prin FUNARIU
ANDREI-NICOLAE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 82, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4624 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4624-26 iunie 2014 174,00 10,00 184,00 

TOTAL:     174,00 10,00 184,00 

TOTAL DE PLATA:     184,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSIT CLAUDIU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 59, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4625 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4625-26 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

TOTAL:     24,00 1,00 25,00 

TOTAL DE PLATA:     25,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOLDOVAN CLAUDIU-ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 13, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4626 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4626-26 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     2,00 0,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANTA ADRIAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 221, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4627 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4627-26 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  Amenzi legea 61 PF 4627- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     216,00 1,00 217,00 

TOTAL DE PLATA:     217,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LAZAR IOAN, LAZAR VIORICA
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 6, Sc. E,
Ap. 8, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4628 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4628-26 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU VICTOR
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4629 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4629-26 iunie 2014 536,00 0,00 536,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4629- --- 850,00 0,00 850,00 

TOTAL:     1.386,00 0,00 1.386,00 

TOTAL DE PLATA:     1.386,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BURZ CORINA-ANA-MARIA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4630 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4630-26 iunie 2014 40,00 2,00 42,00 

TOTAL:     40,00 2,00 42,00 

TOTAL DE PLATA:     42,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PARASCHIV MARIUS-CONSTANTIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 71, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4632 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4632-26 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

TOTAL:     81,00 5,00 86,00 

TOTAL DE PLATA:     86,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

KAYA ERSIN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 124A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4633 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4633-26 iunie 2014 180,00 11,00 191,00 

TOTAL:     180,00 11,00 191,00 

TOTAL DE PLATA:     191,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NAFTANAILA CONSTANTIN-PETRE
COPACEL, Str. Principala, Nr. 122, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4634 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4634- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSA IOAN-MOARA COPACEL 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 145, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4635 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4635-26 iunie 2014 16,00 6,00 22,00 

  Concesiuni 4635-26 iunie 2014 502,00 86,00 588,00 

  Taxa pe terenuri - PF 4635-26 iunie 2014 11,00 1,00 12,00 

  Concesiuni - RON 4635-26 iunie 2014 77,00 133,00 210,00 

  Concesiuni - RON 4635-26 iunie 2014 76,00 107,00 183,00 

TOTAL:     682,00 333,00 1.015,00 

TOTAL DE PLATA:     1.015,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BULGAR PETRU 1820315244031
COPACEL, Str. Principala, Nr. 61, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4636 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4636-26 iunie 2014 260,00 16,00 276,00 

  Concesiuni - RON 4636-26 iunie 2014 250,00 21,00 271,00 

TOTAL:     510,00 37,00 547,00 

TOTAL DE PLATA:     547,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BURZ IONEL-CIPRIAN 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 200, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4637 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4637-26 iunie 2014 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     200,00 0,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SINGURAN ELENA 
COPACEL, Nr. 59A, Jud. Brasov

Nr. 4638 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4638-26 iunie 2014 153,00 36,00 189,00 

  Impozit teren extravilan PF 4638-26 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     165,00 37,00 202,00 

TOTAL DE PLATA:     202,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FOGOROS GHEORGHE-MARIUS 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 138, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4639 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4639- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RUSU FLORIN-IOAN 
COPACEL, Nr. 60, Jud. Brasov

Nr. 4640 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4640-26 iunie 2014 232,00 98,00 330,00 

  Impozit mij. transport PF 4640-26 iunie 2014 155,00 9,00 164,00 

TOTAL:     387,00 107,00 494,00 

TOTAL DE PLATA:     494,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DANCIU ELENA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4641 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4641- --- 75,00 0,00 75,00 

TOTAL:     75,00 0,00 75,00 

TOTAL DE PLATA:     75,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR DANCIU
COPACEL, Str. Principala, Nr. 94A, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4642 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4642- --- 420,00 0,00 420,00 

  Amenzi legea 61 PF 4642- --- 995,00 0,00 995,00 

TOTAL:     1.415,00 0,00 1.415,00 

TOTAL DE PLATA:     1.415,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RUSU RADU-IOAN 
COPACEL, Str. Principala, Nr. 254, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4643 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4643-26 iunie 2014 150,00 34,00 184,00 

  Impozit mij. transport PF 4643-26 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4643- --- 675,00 0,00 675,00 

TOTAL:     915,00 39,00 954,00 

TOTAL DE PLATA:     954,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU ILEANA CRISTINA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 258, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4644 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4644- --- 80,00 0,00 80,00 

TOTAL:     80,00 0,00 80,00 

TOTAL DE PLATA:     80,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIOARA ANGELA
COPACEL, Str. Principala, Nr. 148, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4645 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4645- --- 210,00 0,00 210,00 

TOTAL:     210,00 0,00 210,00 

TOTAL DE PLATA:     210,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANEA DAVID- GHEORGHE
COPACEL, Nr. 236, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4646 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4646- --- 160,00 0,00 160,00 

TOTAL:     160,00 0,00 160,00 

TOTAL DE PLATA:     160,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUPU IOAN
COPACEL, Str. Principala, Nr. 174, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4647 din 26 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4647- --- 510,00 0,00 510,00 

TOTAL:     510,00 0,00 510,00 

TOTAL DE PLATA:     510,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CAPILNA NICOLAE, CAPALNA ANGELA
FAGARAS, Str. CASTANULUI, Bl. 49A,
Sc. A, Ap. 9, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4648 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4648-30 iunie 2014 84,00 21,00 105,00 

  Impozit teren extravilan PF 4648-30 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

  Impozit teren PF 4648-30 iunie 2014 33,00 10,00 43,00 

  Impozit teren PF 4648-30 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4648-30 iunie 2014 28,00 8,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4648-30 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     264,00 46,00 310,00 

TOTAL DE PLATA:     310,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA MARIA, MESAROS ELENA,
GANEA N-I, MESAROS G-D, MESAROS
A-M
SEBES, Str. Principala, Nr. 3, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4649 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4649-30 iunie 2014 54,00 10,00 64,00 

  Impozit teren PF 4649-30 iunie 2014 75,00 4,00 79,00 

TOTAL:     129,00 14,00 143,00 

TOTAL DE PLATA:     143,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSIA IOAN, GHEORGHE, MIRCEA
SEBES, Str. Principala, Nr. 4, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4650 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4650- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     30,00 0,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ALMASAN FLORIN-DANUT
SEBES, Str. Principala, Nr. 11, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4652 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4652-30 iunie 2014 22,00 1,00 23,00 

  SF Impozit constructii PF 4652-30 iunie 2014 41,00 3,00 44,00 

  Impozit mij. transport PF 4652-30 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

TOTAL:     153,00 9,00 162,00 

TOTAL DE PLATA:     162,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TATOMIR ELENA, TATOMIR
CONSTANTIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 15, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4653 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4653- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     30,00 0,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT SEPTIMIU, CERGHIT
HORATIU, CERGHIT OTILIA
BUCURESTI, Str. ODOBESTI, Nr. 4, Bl.
Z3, Sc. 3, Et. 2, Ap. 47, C.P. 023467

Nr. 4654 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4654-30 iunie 2014 45,00 3,00 48,00 

  Impozit teren PF 4654-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

  SF Impozit constructii PF 4654-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     97,00 6,00 103,00 

TOTAL DE PLATA:     103,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NEAMTU MARIUS-NICOLAE, NEAMTU
ALINA-ANDREEA
SEBES, Str. Principala, Nr. 18, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4655 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4655-30 iunie 2014 27,00 5,00 32,00 

  Impozit teren PF 4655-30 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4655-30 iunie 2014 41,00 7,00 48,00 

  SF Impozit constructii PF 4655-30 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

  Impozit mij. transport PF 4655-30 iunie 2014 32,00 6,00 38,00 

  Impozit mij. transport PF 4655-30 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     216,00 25,00 241,00 

TOTAL DE PLATA:     241,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SIRBU DOINA, SIRBU DORIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 19, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4656 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4656-30 iunie 2014 61,00 4,00 65,00 

  Impozit teren PF 4656-30 iunie 2014 51,00 3,00 54,00 

  SF Impozit constructii PF 4656-30 iunie 2014 44,00 2,00 46,00 

  Impozit mij. transport PF 4656-30 iunie 2014 291,00 18,00 309,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4656- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     497,00 27,00 524,00 

TOTAL DE PLATA:     524,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FARAON SILVIA, FARAON
ADRIAN-decedat
SEBES, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4657 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4657-30 iunie 2014 91,00 6,00 97,00 

  Impozit teren PF 4657-30 iunie 2014 32,00 1,00 33,00 

TOTAL:     123,00 7,00 130,00 

TOTAL DE PLATA:     130,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRECU DOINA, GRECU VALERIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 27, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4658 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4658-30 iunie 2014 69,00 4,00 73,00 

  Impozit teren PF 4658-30 iunie 2014 26,00 2,00 28,00 

  SF Impozit constructii PF 4658-30 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

TOTAL:     111,00 7,00 118,00 

TOTAL DE PLATA:     118,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS CORNEL-GAVRIL, MESAROS
GEORGETA
SEBES, Str. Principala, Nr. 29, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4659 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4659-30 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4659-30 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

TOTAL:     65,00 4,00 69,00 

TOTAL DE PLATA:     69,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS CORNEL-GAVRIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 30, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4660 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4660-30 iunie 2014 98,00 6,00 104,00 

  Impozit teren PF 4660-30 iunie 2014 50,00 3,00 53,00 

  SF Impozit constructii PF 4660-30 iunie 2014 62,00 4,00 66,00 

TOTAL:     210,00 13,00 223,00 

TOTAL DE PLATA:     223,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MORARU NICOLAE, MORARU
ANA-GEORGETA
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Bl. 2, Sc. A,
Ap. 7, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4661 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4661-30 iunie 2014 40,00 12,00 52,00 

  Impozit teren PF 4661-30 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  SF Impozit constructii PF 4661-30 iunie 2014 48,00 15,00 63,00 

  SF Impozit constructii PF 4661-30 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

TOTAL:     164,00 31,00 195,00 

TOTAL DE PLATA:     195,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RADES MARIA PRIN MALIN GABRIELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 33, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4662 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4662-30 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

  Impozit teren PF 4662-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4662-30 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

  Impozit mij. transport PF 4662-30 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     101,00 6,00 107,00 

TOTAL DE PLATA:     107,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUP GHEORGHE, LUP VIORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 35, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4663 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4663-30 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4663-30 iunie 2014 43,00 2,00 45,00 

TOTAL:     70,00 4,00 74,00 

TOTAL DE PLATA:     74,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS IOAN, MESAROS STEFAN,
MESAROS SIMONA-EUGENIA
FAGARAS, Str. GARII, Bl. 2B, Sc. A, Ap.
13, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4664 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4664-30 iunie 2014 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     200,00 0,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAROMI MATEIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 46, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4665 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4665-30 iunie 2014 103,00 6,00 109,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4665- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     113,00 6,00 119,00 

TOTAL DE PLATA:     119,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN NICOLAE, BALAN
DANIELA-TEODORA
SEBES, Str. Principala, Nr. 59, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4666 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4666-30 iunie 2014 131,00 8,00 139,00 

  Impozit teren PF 4666-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4666-30 iunie 2014 73,00 4,00 77,00 

  Impozit mij. transport PF 4666-30 iunie 2014 108,00 7,00 115,00 

TOTAL:     327,00 20,00 347,00 

TOTAL DE PLATA:     347,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 62, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4667 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4667- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HOGEA ANGELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 67, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4668 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4668-30 iunie 2014 84,00 5,00 89,00 

  Impozit teren PF 4668-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

  SF Impozit constructii PF 4668-30 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     140,00 8,00 148,00 

TOTAL DE PLATA:     148,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT DOINA-SIMONA
FAGARAS, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4669 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4669-30 iunie 2014 51,00 3,00 54,00 

  Impozit teren PF 4669-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4669-30 iunie 2014 68,00 4,00 72,00 

TOTAL:     147,00 9,00 156,00 

TOTAL DE PLATA:     156,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMSA GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 76, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4670 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4670-30 iunie 2014 79,00 4,00 83,00 

  Impozit teren PF 4670-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4670-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4670- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     155,00 8,00 163,00 

TOTAL DE PLATA:     163,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU IONEL, SUCIU MARCELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 79, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4671 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4671-30 iunie 2014 14,00 1,00 15,00 

  Impozit teren PF 4671-30 iunie 2014 29,00 2,00 31,00 

TOTAL:     43,00 3,00 46,00 

TOTAL DE PLATA:     46,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP MARIUS
SEBES, Str. Principala, Nr. 81A, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4672 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4672-30 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     19,00 1,00 20,00 

TOTAL DE PLATA:     20,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS SORIN, MESAROS
SILVIA-SIMONA
SEBES, Str. Principala, Nr. 90, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4673 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4673-30 iunie 2014 80,00 5,00 85,00 

  Impozit teren PF 4673-30 iunie 2014 27,00 1,00 28,00 

TOTAL:     107,00 6,00 113,00 

TOTAL DE PLATA:     113,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU MARCELA, GROZAVU
NICOLAE
SEBES, Nr. 96F, C.P. 507094, Jud.
BRASOV

Nr. 4674 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4674-30 iunie 2014 128,00 139,00 267,00 

  Impozit teren extravilan PF 4674-30 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  Impozit teren PF 4674-30 iunie 2014 117,00 95,00 212,00 

  Impozit teren PF 4674-30 iunie 2014 13,00 1,00 14,00 

  SF Impozit constructii PF 4674-30 iunie 2014 101,00 81,00 182,00 

  SF Impozit constructii PF 4674-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

TOTAL:     406,00 318,00 724,00 

TOTAL DE PLATA:     724,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU ANDREI
SEBES, Str. Principala, Nr. 96A, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4675 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4675-30 iunie 2014 218,00 0,00 218,00 

  Amenzi legea 61 PF 4675- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     518,00 0,00 518,00 

TOTAL DE PLATA:     518,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CORFARIU GELU-RADU, CORFARIU
IONELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 96B, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4676 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4676-30 iunie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4676-30 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4676- --- 267,00 0,00 267,00 

  Amenzi legea 61 PF 4676- --- 33,00 0,00 33,00 

TOTAL:     314,00 1,00 315,00 

TOTAL DE PLATA:     315,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNGUR ILIE, UNGUR STELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 96C, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4677 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4677-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4677-30 iunie 2014 9,00 0,00 9,00 

  Amenzi legea 61 PF 4677- --- 80,00 0,00 80,00 

TOTAL:     104,00 1,00 105,00 

TOTAL DE PLATA:     105,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU GHEORGHE PRIN GROZAVU
DOINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4678 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4678-30 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4678-30 iunie 2014 14,00 1,00 15,00 

  Impozit mij. transport PF 4678-30 iunie 2014 273,00 188,00 461,00 

  Impozit mij. transport PF 4678-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Amenzi 4678-30 iunie 2014 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     433,00 192,00 625,00 

TOTAL DE PLATA:     625,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MON IOAN-FLORIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 96A, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4679 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4679-30 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4679-30 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

  Impozit mij. transport PF 4679-30 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

  Amenzi legea 61 PF 4679- --- 200,00 0,00 200,00 

  Taxa buldoexcavator cu debit 4679-30 iunie 2014 69,00 0,00 69,00 

TOTAL:     341,00 4,00 345,00 

TOTAL DE PLATA:     345,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PETRUSE VALENTINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 97, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4680 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4680-30 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     19,00 1,00 20,00 

TOTAL DE PLATA:     20,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JIGA GHEORGHE, JIGA ELENA
SEBES, Str. Principala, Nr. 98, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4681 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4681-30 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4681-30 iunie 2014 42,00 2,00 44,00 

TOTAL:     72,00 4,00 76,00 

TOTAL DE PLATA:     76,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU CORNEL PRIN PIRVU MARIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 99, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4682 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4682- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 98, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4683 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4683-30 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  SF Impozit constructii PF 4683-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4683- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     54,00 3,00 57,00 

TOTAL DE PLATA:     57,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA CONSTANTIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 100, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4684 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4684-30 iunie 2014 24,00 10,00 34,00 

  Impozit teren PF 4684-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4684-30 iunie 2014 46,00 20,00 66,00 

  SF Impozit constructii PF 4684-30 iunie 2014 26,00 1,00 27,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4684- --- 113,00 0,00 113,00 

TOTAL:     224,00 32,00 256,00 

TOTAL DE PLATA:     256,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA IOAN 
SEBES, Str. Principala, Nr. 101, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4685 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4685-30 iunie 2014 700,00 0,00 700,00 

TOTAL:     700,00 0,00 700,00 

TOTAL DE PLATA:     700,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAN I.IOAN, BALAN D.IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 109, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4687 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4687-30 iunie 2014 78,00 5,00 83,00 

  Impozit teren PF 4687-30 iunie 2014 13,00 1,00 14,00 

  SF Impozit constructii PF 4687-30 iunie 2014 60,00 7,00 67,00 

  SF Impozit constructii PF 4687-30 iunie 2014 50,00 2,00 52,00 

  Impozit mij. transport PF 4687-30 iunie 2014 109,00 7,00 116,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4687- --- 99,00 0,00 99,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4687- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     429,00 22,00 451,00 

TOTAL DE PLATA:     451,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TRIFAN VIORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 110, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4688 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4688-30 iunie 2014 862,00 0,00 862,00 

TOTAL:     862,00 0,00 862,00 

TOTAL DE PLATA:     862,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TELERARIU GHEORGHE, TELERARIU
LENUTA
SEBES, Str. Principala, Nr. 114, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4689 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4689-30 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4689-30 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

  Amenzi 4689-30 iunie 2014 170,00 0,00 170,00 

TOTAL:     214,00 3,00 217,00 

TOTAL DE PLATA:     217,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUSCAS SORIN-VASILE 
SEBES, Str. Principala, Nr. 123, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4690 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4690-30 iunie 2014 35,00 2,00 37,00 

  Impozit teren PF 4690-30 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4690-30 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     96,00 6,00 102,00 

TOTAL DE PLATA:     102,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORLANDEA IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 130, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4691 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4691-30 iunie 2014 270,00 0,00 270,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4691- --- 450,00 0,00 450,00 

TOTAL:     720,00 0,00 720,00 

TOTAL DE PLATA:     720,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARTHA MIHAIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 131, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4692 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4692-30 iunie 2014 295,00 0,00 295,00 

  Amenzi legea 61 PF 4692- --- 987,00 0,00 987,00 

TOTAL:     1.282,00 0,00 1.282,00 

TOTAL DE PLATA:     1.282,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DIMBOIU GABRIEL
SEBES, Str. Principala, Nr. 135, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4693 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4693-30 iunie 2014 9,00 2,00 11,00 

  Impozit teren extravilan PF 4693-30 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Impozit teren PF 4693-30 iunie 2014 51,00 3,00 54,00 

  SF Impozit constructii PF 4693-30 iunie 2014 59,00 15,00 74,00 

  SF Impozit constructii PF 4693-30 iunie 2014 38,00 1,00 39,00 

  Impozit mij. transport PF 4693-30 iunie 2014 177,00 43,00 220,00 

  Impozit mij. transport PF 4693-30 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4693- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     557,00 71,00 628,00 

TOTAL DE PLATA:     628,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT VALERIU PRIN ILIE VIORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 136, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4694 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4694-30 iunie 2014 67,00 4,00 71,00 

  Impozit teren PF 4694-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

  SF Impozit constructii PF 4694-30 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4694- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     128,00 7,00 135,00 

TOTAL DE PLATA:     135,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA LIVIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 146, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4695 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4695-30 iunie 2014 779,00 47,00 826,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4695- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     789,00 47,00 836,00 

TOTAL DE PLATA:     836,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CAPALNA-ALDES EMIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 148, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4696 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4696-30 iunie 2014 12,00 2,00 14,00 

  Impozit teren extravilan PF 4696-30 iunie 2014 65,00 4,00 69,00 

  Impozit teren PF 4696-30 iunie 2014 26,00 8,00 34,00 

  Impozit teren PF 4696-30 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     134,00 16,00 150,00 

TOTAL DE PLATA:     150,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT I.IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 157, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4697 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4697-30 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

TOTAL:     39,00 2,00 41,00 

TOTAL DE PLATA:     41,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ITU NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 169, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4698 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4698-30 iunie 2014 194,00 112,00 306,00 

  Impozit teren extravilan PF 4698-30 iunie 2014 36,00 2,00 38,00 

  Impozit teren PF 4698-30 iunie 2014 139,00 132,00 271,00 

  Impozit teren PF 4698-30 iunie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4698-30 iunie 2014 84,00 62,00 146,00 

  SF Impozit constructii PF 4698-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

TOTAL:     507,00 311,00 818,00 

TOTAL DE PLATA:     818,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ITU NICOLAE prin ITU DORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 176, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4699 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4699-30 iunie 2014 14,00 5,00 19,00 

  Impozit teren extravilan PF 4699-30 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

  Impozit teren PF 4699-30 iunie 2014 24,00 7,00 31,00 

  Impozit teren PF 4699-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4699-30 iunie 2014 80,00 45,00 125,00 

  SF Impozit constructii PF 4699-30 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

TOTAL:     199,00 62,00 261,00 

TOTAL DE PLATA:     261,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IVAN CORNELIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 177, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4700 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4700-30 iunie 2014 32,00 1,00 33,00 

  Impozit teren PF 4700-30 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4700-30 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

TOTAL:     105,00 6,00 111,00 

TOTAL DE PLATA:     111,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PETRUSE  VASILE, PETRUSE
VALENTINA                           
SEBES, Str. Principala, Nr. 179, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4701 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4701-30 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4701-30 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

TOTAL:     26,00 2,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 193, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4702 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4702-30 iunie 2014 240,00 0,00 240,00 

TOTAL:     240,00 0,00 240,00 

TOTAL DE PLATA:     240,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAROMI  TOADER                               
             
SEBES, Str. Principala, Nr. 183, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4703 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4703-30 iunie 2014 79,00 19,00 98,00 

  Impozit teren extravilan PF 4703-30 iunie 2014 47,00 3,00 50,00 

  Impozit teren PF 4703-30 iunie 2014 20,00 6,00 26,00 

  Impozit teren PF 4703-30 iunie 2014 23,00 1,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4703-30 iunie 2014 32,00 11,00 43,00 

  SF Impozit constructii PF 4703-30 iunie 2014 39,00 2,00 41,00 

TOTAL:     240,00 42,00 282,00 

TOTAL DE PLATA:     282,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN OVIDIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 188, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4704 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4704-30 iunie 2014 479,00 0,00 479,00 

TOTAL:     479,00 0,00 479,00 

TOTAL DE PLATA:     479,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MILEA NICOLAE,DOINA VIOLETA
SEBES, Str. Principala, Nr. 191, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4705 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  SF Impozit constructii PF 4705-30 iunie 2014 79,00 5,00 84,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4705- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4705- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     139,00 5,00 144,00 

TOTAL DE PLATA:     144,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP STELUTA
SEBES, Str. Principala, Nr. 192, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4706 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4706-30 iunie 2014 243,00 59,00 302,00 

  Impozit teren extravilan PF 4706-30 iunie 2014 143,00 8,00 151,00 

  Impozit teren PF 4706-30 iunie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Impozit teren PF 4706-30 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4706-30 iunie 2014 107,00 26,00 133,00 

  SF Impozit constructii PF 4706-30 iunie 2014 63,00 4,00 67,00 

  Impozit mij. transport PF 4706-30 iunie 2014 378,00 91,00 469,00 

  Impozit mij. transport PF 4706-30 iunie 2014 189,00 11,00 200,00 

  Taxa remorca / caruta PF 4706- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     1.154,00 200,00 1.354,00 

TOTAL DE PLATA:     1.354,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PUIA ELENA
SEBES, Str. Principala, Nr. 193, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4707 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4707-30 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  Impozit teren PF 4707-30 iunie 2014 24,00 1,00 25,00 

  Impozit mij. transport PF 4707-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     85,00 5,00 90,00 

TOTAL DE PLATA:     90,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ENACHE LUDOVICA prin FUNIERU
GABRIELA
BUCURESTI, Str. MINA GHEORGHE, Nr.
7, C.P. 021509

Nr. 4708 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4708-30 iunie 2014 29,00 9,00 38,00 

  Impozit teren extravilan PF 4708-30 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  Impozit teren PF 4708-30 iunie 2014 15,00 5,00 20,00 

  Impozit teren PF 4708-30 iunie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4708-30 iunie 2014 13,00 3,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4708-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

TOTAL:     123,00 21,00 144,00 

TOTAL DE PLATA:     144,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP I. IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 195, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4709 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4709-30 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

  Impozit teren PF 4709-30 iunie 2014 48,00 3,00 51,00 

  SF Impozit constructii PF 4709-30 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  Impozit mij. transport PF 4709-30 iunie 2014 90,00 6,00 96,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4709- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     210,00 12,00 222,00 

TOTAL DE PLATA:     222,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DIMBOIU IOAN, DIMBOIU
DANIELA-MARIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 199, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4710 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4710-30 iunie 2014 116,00 7,00 123,00 

  Impozit teren PF 4710-30 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4710-30 iunie 2014 54,00 3,00 57,00 

  Impozit mij. transport PF 4710-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4710- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4710-30 iunie 2014 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4710- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     333,00 13,00 346,00 

TOTAL DE PLATA:     346,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP C. IONEL
FAGARAS, Str. TEIULUI, Bl. 46, Sc. B,
Ap. 5, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4711 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4711-30 iunie 2014 112,00 6,00 118,00 

  Impozit teren PF 4711-30 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

  SF Impozit constructii PF 4711-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     173,00 10,00 183,00 

TOTAL DE PLATA:     183,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS VALENTIN, MESAROS
DANIELA-SIMONA
SEBES, Str. Principala, Nr. 203, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4712 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4712-30 iunie 2014 0,00 1,00 1,00 

TOTAL:     0,00 1,00 1,00 

TOTAL DE PLATA:     1,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GERA GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 208, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4713 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4713-30 iunie 2014 530,00 0,00 530,00 

  Amenzi legea 61 PF 4713- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     1.030,00 0,00 1.030,00 

TOTAL DE PLATA:     1.030,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT NICOLAE PRIN CERGHIT
ELENA
SEBES, Str. Principala, Nr. 209, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4714 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4714-30 iunie 2014 230,00 69,00 299,00 

  Impozit teren extravilan PF 4714-30 iunie 2014 73,00 5,00 78,00 

  Impozit teren PF 4714-30 iunie 2014 74,00 24,00 98,00 

  Impozit teren PF 4714-30 iunie 2014 43,00 3,00 46,00 

  SF Impozit constructii PF 4714-30 iunie 2014 105,00 35,00 140,00 

  SF Impozit constructii PF 4714-30 iunie 2014 28,00 1,00 29,00 

TOTAL:     553,00 137,00 690,00 

TOTAL DE PLATA:     690,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GIURCA STELA-MARIA prin CEAFALAU
NICULAE
FAGARAS, Str. ZORELELOR, Nr. 2, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4715 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4715-30 iunie 2014 46,00 26,00 72,00 

  Impozit teren extravilan PF 4715-30 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

TOTAL:     64,00 27,00 91,00 

TOTAL DE PLATA:     91,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DIMA IOAN, DIMA ELENA
SEBES, Str. Principala, Nr. 97G, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4717 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4717-30 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4717-30 iunie 2014 41,00 3,00 44,00 

TOTAL:     49,00 3,00 52,00 

TOTAL DE PLATA:     52,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4718 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4718-30 iunie 2014 29,00 9,00 38,00 

  Impozit teren PF 4718-30 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

  SF Impozit constructii PF 4718-30 iunie 2014 4,00 1,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4718-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

  Impozit mij. transport PF 4718-30 iunie 2014 56,00 14,00 70,00 

  Impozit mij. transport PF 4718-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     156,00 28,00 184,00 

TOTAL DE PLATA:     184,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACOTIA VALERIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4719 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4719-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4719-30 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

TOTAL:     32,00 2,00 34,00 

TOTAL DE PLATA:     34,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA ROXANA-MARIA
FAGARAS, Str. DOAMNA STANCA, Nr. 6,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4720 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4720-30 iunie 2014 59,00 4,00 63,00 

  SF Impozit constructii PF 4720-30 iunie 2014 56,00 3,00 59,00 

TOTAL:     115,00 7,00 122,00 

TOTAL DE PLATA:     122,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FLOREA NICOLAE, FLOREA VIORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4721 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4721-30 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4721-30 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Amenzi legea 61 PF 4721- --- 1.996,00 0,00 1.996,00 

TOTAL:     2.013,00 1,00 2.014,00 

TOTAL DE PLATA:     2.014,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP G.CONSTANTIN, KORKH ADINA
FAGARAS, Jud. BRASOV

Nr. 4722 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4722-30 iunie 2014 35,00 10,00 45,00 

  Impozit teren extravilan PF 4722-30 iunie 2014 42,00 3,00 45,00 

TOTAL:     77,00 13,00 90,00 

TOTAL DE PLATA:     90,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAU STELIAN-ALIN
SEBES, Str. Principala, Nr. KM 3, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4723 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4723-30 iunie 2014 10,00 20,00 30,00 

  Impozit teren PF 4723-30 iunie 2014 70,00 4,00 74,00 

  SF Impozit constructii PF 4723-30 iunie 2014 28,00 16,00 44,00 

  SF Impozit constructii PF 4723-30 iunie 2014 86,00 6,00 92,00 

  Impozit mij. transport PF 4723-30 iunie 2014 256,00 80,00 336,00 

  Impozit mij. transport PF 4723-30 iunie 2014 488,00 29,00 517,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4723- --- 150,00 0,00 150,00 

  Energie electrica 51 4723-30 iunie 2014 2.565,00 0,00 2.565,00 

TOTAL:     3.653,00 155,00 3.808,00 

TOTAL DE PLATA:     3.808,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ANDRONESI FLOAREA
SEBES, Str. Principala, Nr. 131, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4724 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4724-30 iunie 2014 0,00 2,00 2,00 

TOTAL:     0,00 2,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COSTAN GEORGE-NICOLAE
FAGARAS, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Bl.
8C, Sc. B, Ap. 13, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4725 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4725-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MACIUCA ION-LAURENTIU,
CONSTANTIN EMIL
BUCURESTI, Str. LIVIU REBREANU, Nr.
6, Bl. B1, Sc. 2, Ap. 85, C.P. 031772

Nr. 4727 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4727-30 iunie 2014 30,00 13,00 43,00 

  Impozit teren extravilan PF 4727-30 iunie 2014 18,00 1,00 19,00 

TOTAL:     48,00 14,00 62,00 

TOTAL DE PLATA:     62,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MON MIHAI-CIPRIAN, MON MIHAELA
SEBES, Str. Principala, Nr. 97, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4728 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4728-30 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4728-30 iunie 2014 37,00 2,00 39,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4728- --- 10,00 0,00 10,00 

  Taxa buldoexcavator cu debit 4728-30 iunie 2014 142,00 0,00 142,00 

TOTAL:     193,00 2,00 195,00 

TOTAL DE PLATA:     195,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IACOB ANGELA, IABOB REMUS
SEBES, Str. Principala, Nr. 97F, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4729 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4729-30 iunie 2014 32,00 1,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4729-30 iunie 2014 43,00 3,00 46,00 

  Impozit mij. transport PF 4729-30 iunie 2014 90,00 6,00 96,00 

TOTAL:     165,00 10,00 175,00 

TOTAL DE PLATA:     175,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA CONSTANTIN, PIRVU VALENTINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 97, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4730 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4730-30 iunie 2014 7,00 0,00 7,00 

  SF Impozit constructii PF 4730-30 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

TOTAL:     40,00 2,00 42,00 

TOTAL DE PLATA:     42,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUBTIRELU EMILIA, SUBTIRELU SORIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 97, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4731 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4731-30 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4731-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4731- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     46,00 2,00 48,00 

TOTAL DE PLATA:     48,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PRUNA INOCENTIU
FAGARAS, Str. 13 DECEMBRIE, Bl. 1, Sc.
A, Ap. 10, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4732 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4732-30 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     12,00 1,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PRUNA CIPRIAN
FAGARAS, Str. 13 DECEMBRIE, Bl. 1, Sc.
A, Ap. 10, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4733 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4733-30 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     12,00 1,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOZAN IOAN-MIHAI, BOZAN DELIA
DRASOV, Str. COM. SPRING, Nr. 271,
Jud. ALBA

Nr. 4734 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4734-30 iunie 2014 20,00 9,00 29,00 

  Impozit teren extravilan PF 4734-30 iunie 2014 11,00 0,00 11,00 

TOTAL:     31,00 9,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IONITA DANIEL
BUCURESTI, Str. SIBIU, Nr. 6, Bl. E 23,
Ap. 1, Jud. SECT.6

Nr. 4735 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4735-30 iunie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     31,00 2,00 33,00 

TOTAL DE PLATA:     33,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA OCTAVIAN
FAGARAS, Str. ANA IPATESCU, Nr. 23,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4736 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4736-30 iunie 2014 770,00 929,00 1.699,00 

  Impozit teren extravilan PF 4736-30 iunie 2014 61,00 4,00 65,00 

TOTAL:     831,00 933,00 1.764,00 

TOTAL DE PLATA:     1.764,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP PETRU PRIN POP ILIANA
FAGARAS, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Bl.
11A, Sc. A, Ap. 6, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4737 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4737-30 iunie 2014 49,00 3,00 52,00 

TOTAL:     49,00 3,00 52,00 

TOTAL DE PLATA:     52,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ROZEN ANA
SINCA VECHE, Nr. 279, Jud. BRASOV

Nr. 4738 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4738-30 iunie 2014 325,00 401,00 726,00 

  Impozit teren extravilan PF 4738-30 iunie 2014 26,00 2,00 28,00 

TOTAL:     351,00 403,00 754,00 

TOTAL DE PLATA:     754,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MONTSCH WILHELM, MONTSCH
VIORICA
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 11, Sc. B,
Ap. 4, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4739 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4739-30 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  Impozit teren extravilan PF 4739-30 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NEAMTU NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 18, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4740 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4740- --- 160,00 0,00 160,00 

TOTAL:     160,00 0,00 160,00 

TOTAL DE PLATA:     160,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARTON  MIRCEA                                    
          
SEBES, Str. Principala, Nr. 96 E, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4741 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4741-30 iunie 2014 371,00 397,00 768,00 

  Impozit mij. transport PF 4741-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Amenzi 4741-30 iunie 2014 560,00 0,00 560,00 

TOTAL:     959,00 399,00 1.358,00 

TOTAL DE PLATA:     1.358,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP  VIORICA                                           
     
SEBES, Str. Principala, Nr. 65, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4742 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4742-30 iunie 2014 111,00 26,00 137,00 

  Impozit teren extravilan PF 4742-30 iunie 2014 65,00 4,00 69,00 

TOTAL:     176,00 30,00 206,00 

TOTAL DE PLATA:     206,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALAU GABRIEL
SEBES, Str. Principala, Nr. 131 A, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4743 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4743-30 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4743-30 iunie 2014 33,00 2,00 35,00 

TOTAL:     39,00 2,00 41,00 

TOTAL DE PLATA:     41,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 21, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4744 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4744-30 iunie 2014 27,00 2,00 29,00 

TOTAL:     27,00 2,00 29,00 

TOTAL DE PLATA:     29,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARARIU CONSTANTIN,
CALDARARIU TEREZA
SEBES, Str. Principala, Nr. 226, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4745 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4745-30 iunie 2014 2.072,00 0,00 2.072,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4745- --- 174,00 0,00 174,00 

  Amenzi legea 61 PF 4745- --- 940,00 0,00 940,00 

TOTAL:     3.186,00 0,00 3.186,00 

TOTAL DE PLATA:     3.186,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU MARCEL
SEBES, Str. Principala, Nr. 99, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4746 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4746-30 iunie 2014 1.095,00 0,00 1.095,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4746- --- 30,00 0,00 30,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4746- --- 536,00 0,00 536,00 

TOTAL:     1.661,00 0,00 1.661,00 

TOTAL DE PLATA:     1.661,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CERGHIT,CERGHIT,BUTA,MUNTEANU,  
                
SEBES, Str. Principala, Nr. 180, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4747 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4747-30 iunie 2014 309,00 226,00 535,00 

  Impozit teren extravilan PF 4747-30 iunie 2014 38,00 2,00 40,00 

TOTAL:     347,00 228,00 575,00 

TOTAL DE PLATA:     575,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIOLAN  ALEXEI                                        
      
SEBES, Str. Principala, Nr. 91, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4748 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4748-30 iunie 2014 22,00 9,00 31,00 

  Impozit teren extravilan PF 4748-30 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     34,00 10,00 44,00 

TOTAL DE PLATA:     44,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEANU ALINA-EMILIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 46, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4749 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4749- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 21, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4750 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4750-30 iunie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     19,00 1,00 20,00 

TOTAL DE PLATA:     20,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DAMBOIU DANIEL,DAMBOIU CRISTINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 135, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4751 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4751-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

  Impozit teren PF 4751-30 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  SF Impozit constructii PF 4751-30 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

TOTAL:     95,00 6,00 101,00 

TOTAL DE PLATA:     101,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARBUTI IOAN, BARBUTI MONICA
FAGARAS, Str. D-NA STANCA, Nr. 69,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4752 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4752-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IFRIM CONSTANTIN, IFRIM MARINA
BUCURESTI, Str. 13 DECEMBRIE 128,
Bl. P.35, Sc. 1, Et. 2

Nr. 4753 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4753-30 iunie 2014 28,00 25,00 53,00 

  Impozit teren extravilan PF 4753-30 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

TOTAL:     34,00 25,00 59,00 

TOTAL DE PLATA:     59,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

KADAR STEFAN, MILIA DIANA-IOANA
FAGARAS, Str. T.VLADIMIRESCU, Bl. 22,
Sc. A, Ap. 6, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4754 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4754-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAGARASAN VALERIA prin MESAROS
CORNEL-GAVRIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 29, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4755 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4755-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU EMIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 70, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4756 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4756-30 iunie 2014 44,00 3,00 47,00 

TOTAL:     44,00 3,00 47,00 

TOTAL DE PLATA:     47,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MONTSCH ELENA-SIMONA 
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 11, Sc. B,
Ap. 4, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4758 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4758-30 iunie 2014 5,00 2,00 7,00 

  Impozit teren extravilan PF 4758-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     10,00 2,00 12,00 

TOTAL DE PLATA:     12,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LAPUSTE NICULAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 10, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4759 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4759-30 iunie 2014 4,00 2,00 6,00 

  Impozit teren extravilan PF 4759-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     9,00 2,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COSTAN GHEORGHE
DRIDIF, Str. COM. VOILA, Nr. 147, Jud.
BRASOV

Nr. 4760 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4760-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEANU MARIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 22, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4761 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4761-30 iunie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     12,00 1,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOLDOVAN GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 32, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4762 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4762-30 iunie 2014 25,00 2,00 27,00 

TOTAL:     25,00 2,00 27,00 

TOTAL DE PLATA:     27,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CUCU ADRIAN, SAPUNARU SIMION,
POPESCU VASILE
FAGARAS, Str. CENTRU CIVIC, Bl. 1, Ap.
4, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4763 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4763-30 iunie 2014 56,00 67,00 123,00 

  Impozit teren extravilan PF 4763-30 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

TOTAL:     65,00 68,00 133,00 

TOTAL DE PLATA:     133,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORLANDEA LUCIAN-MARIUS
SEBES, Str. Principala, Nr. 56, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4764 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4764-30 iunie 2014 288,00 70,00 358,00 

  Impozit mij. transport PF 4764-30 iunie 2014 144,00 8,00 152,00 

  Amenzi 4764-30 iunie 2014 460,00 0,00 460,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4764- --- 40,00 0,00 40,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4764- --- 150,00 0,00 150,00 

TOTAL:     1.082,00 78,00 1.160,00 

TOTAL DE PLATA:     1.160,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BAMBUCH VIOREL
SEBES, Str. Principala, Nr. 35, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4765 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4765-30 iunie 2014 312,00 230,00 542,00 

  Impozit mij. transport PF 4765-30 iunie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Amenzi 4765-30 iunie 2014 300,00 0,00 300,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4765- --- 3.922,50 0,00 3.922,50 

  Amenzi legea 61 PF 4765- --- 150,00 0,00 150,00 

TOTAL:     4.716,50 232,00 4.948,50 

TOTAL DE PLATA:     4.948,50 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ITU IOAN-IULIAN, STRIMBU
MARIA-IULIANA, HANACHIUC
IONELA-ELENA
SEBES, Str. Principala, Nr. 129, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4766 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4766-30 iunie 2014 143,00 45,00 188,00 

  Impozit mij. transport PF 4766-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     171,00 47,00 218,00 

TOTAL DE PLATA:     218,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMAROMI GHEORGHE, COMAROMI
VIOREL
SEBES, Str. Principala, Nr. 120, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4767 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4767- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DIMBOIU NELU, DIMBOIU EUGENIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 135, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4770 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4770-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4770- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     78,00 2,00 80,00 

TOTAL DE PLATA:     80,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DAMBOIU EUGEN, DAMBOIU
MARIA-GEORGETA
FAGARAS, Str. STEJARULUI, Bl. 25, Ap.
10, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4771 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4771-30 iunie 2014 6,00 0,00 6,00 

  Impozit teren PF 4771-30 iunie 2014 29,00 1,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4771-30 iunie 2014 45,00 4,00 49,00 

TOTAL:     80,00 5,00 85,00 

TOTAL DE PLATA:     85,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUBTIRELU IOAN-DANIEL
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4772 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4772-30 iunie 2014 360,00 0,00 360,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4772- --- 30,00 0,00 30,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4772- --- 700,00 0,00 700,00 

  Amenzi legea 61 PF 4772- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     1.290,00 0,00 1.290,00 

TOTAL DE PLATA:     1.290,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FARAON ALEXANDRU
SEBES, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4773 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4773-30 iunie 2014 1.500,00 0,00 1.500,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4773- --- 50,00 0,00 50,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4773-30 iunie 2014 21,00 0,00 21,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4773- --- 30,00 0,00 30,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4773- --- 160,00 0,00 160,00 

TOTAL:     1.761,00 0,00 1.761,00 

TOTAL DE PLATA:     1.761,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OPRIS OVIDIU-BOGDAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 143, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4774 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4774- --- 170,00 0,00 170,00 

TOTAL:     170,00 0,00 170,00 

TOTAL DE PLATA:     170,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU MARIUS-NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4775 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4775-30 iunie 2014 783,00 511,00 1.294,00 

  Impozit mij. transport PF 4775-30 iunie 2014 90,00 5,00 95,00 

  Amenzi legea 61 PF 4775- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     1.173,00 516,00 1.689,00 

TOTAL DE PLATA:     1.689,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA MIHAI-PETRU, GRANCEA
IRINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 226, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4776 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4776-30 iunie 2014 88,00 0,00 88,00 

  Amenzi legea 61 PF 4776- --- 600,00 0,00 600,00 

  Amenzi legea 61 PF 4776-30 iunie 2014 492,00 0,00 492,00 

TOTAL:     1.180,00 0,00 1.180,00 

TOTAL DE PLATA:     1.180,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOISA  IONEL-ALEXANDRU                    
                  
SEBES, Str. Principala, Nr. 110, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4777 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4777-30 iunie 2014 1.815,00 0,00 1.815,00 

TOTAL:     1.815,00 0,00 1.815,00 

TOTAL DE PLATA:     1.815,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU MARIAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4778 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4778-30 iunie 2014 107,00 38,00 145,00 

  Impozit mij. transport PF 4778-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4778- --- 150,00 0,00 150,00 

  Amenzi legea 61 PF 4778- --- 800,00 0,00 800,00 

TOTAL:     1.085,00 40,00 1.125,00 

TOTAL DE PLATA:     1.125,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA CONSTANTIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 97B, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4779 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4779-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     28,00 2,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNGUR IOAN, UNGUR VIORICA
SEBES, Str. Principala, Nr. 95, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4780 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4780-30 iunie 2014 20,00 1,00 21,00 

TOTAL:     20,00 1,00 21,00 

TOTAL DE PLATA:     21,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TOMA  VIORICA, TOMA MIHAI                 
                  
SEBES, Str. Principala, Nr. 200, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4781 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4781-30 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FUNKSTEIN GHEORGHE
BRASOV, Str. ION CREANGA, Nr. 21, Bl.
17, Sc. B, Ap. 10, C.P. 500030, Jud.
BRASOV

Nr. 4782 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4782-30 iunie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     2,00 0,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GROZAVU GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 96, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4783 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4783-30 iunie 2014 120,00 0,00 120,00 

TOTAL:     120,00 0,00 120,00 

TOTAL DE PLATA:     120,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBRIN CIPRIAN 
SEBES, Str. Principala, Nr. 182, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4784 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4784- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA FLORIN-CIPRIAN, FESA
ANA-MARIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 101, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4785 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4785-30 iunie 2014 180,00 11,00 191,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4785- --- 8.590,00 0,00 8.590,00 

TOTAL:     8.770,00 11,00 8.781,00 

TOTAL DE PLATA:     8.781,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NEAMTU MARIUS-NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 18, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4786 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4786-30 iunie 2014 81,00 5,00 86,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4786- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     101,00 5,00 106,00 

TOTAL DE PLATA:     106,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS RADU-VALERIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 30, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4787 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4787-30 iunie 2014 44,00 2,00 46,00 

  Impozit mij. transport PF 4787-30 iunie 2014 193,00 12,00 205,00 

TOTAL:     237,00 14,00 251,00 

TOTAL DE PLATA:     251,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PETRUSE GHEORGHE
SEBES, Str. Principala, Nr. 179, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4788 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4788-30 iunie 2014 110,00 0,00 110,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4788- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     130,00 0,00 130,00 

TOTAL DE PLATA:     130,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CLONT DAN-VALENTIN, MOTOC
ALEXANDRU
FAGARAS, Str. DR.TITU PERTIA, Bl. 2,
Sc. B, Ap. 17, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4789 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4789-30 iunie 2014 8,00 4,00 12,00 

  Impozit teren extravilan PF 4789-30 iunie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     13,00 4,00 17,00 

TOTAL DE PLATA:     17,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUCIU EMIL
SEBES, Str. Principala, Nr. 204, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4790 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4790- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     60,00 0,00 60,00 

TOTAL DE PLATA:     60,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA ADRIAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 100, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4791 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4791-30 iunie 2014 32,00 20,00 52,00 

  Impozit mij. transport PF 4791-30 iunie 2014 9,00 1,00 10,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4791- --- 30,00 0,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4791-30 iunie 2014 20,00 0,00 20,00 

  Amenzi legea 61 PF 4791- --- 440,00 0,00 440,00 

TOTAL:     531,00 21,00 552,00 

TOTAL DE PLATA:     552,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA OANA-CRISTINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 100, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4792 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4792-30 iunie 2014 156,00 65,00 221,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4792- --- 750,00 0,00 750,00 

TOTAL:     906,00 65,00 971,00 

TOTAL DE PLATA:     971,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SZIKSZAI ALEXANDRA
SEBES, Str. Principala, Nr. 27, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4793 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4793-30 iunie 2014 16,00 1,00 17,00 

TOTAL:     16,00 1,00 17,00 

TOTAL DE PLATA:     17,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU VALENTIN
SEBES, Nr. 99, Et. 0, Ap. 0, Jud. Brasov

Nr. 4795 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4795-30 iunie 2014 60,00 11,00 71,00 

  Impozit mij. transport PF 4795-30 iunie 2014 114,00 7,00 121,00 

TOTAL:     174,00 18,00 192,00 

TOTAL DE PLATA:     192,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU NICOLAE
SEBES, Nr. 99, Et. 0, Ap. 0, Jud. Brasov

Nr. 4796 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4796-30 iunie 2014 280,00 0,00 280,00 

  Amenzi legea 61 PF 4796- --- 540,00 0,00 540,00 

TOTAL:     820,00 0,00 820,00 

TOTAL DE PLATA:     820,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TOBIAS LACRAMIOARA
SEBES, Nr. 226, Et. 0, Ap. 0, Jud. Brasov

Nr. 4797 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4797-30 iunie 2014 300,00 0,00 300,00 

  Amenzi legea 61 PF 4797- --- 120,00 0,00 120,00 

TOTAL:     420,00 0,00 420,00 

TOTAL DE PLATA:     420,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOISA IONUT-VALERIU
SEBES, Nr. 110, Et. 0, Ap. 0, Jud. Brasov

Nr. 4798 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4798-30 iunie 2014 745,00 0,00 745,00 

  Amenzi legea 61 PF 4798- --- 67,00 0,00 67,00 

TOTAL:     812,00 0,00 812,00 

TOTAL DE PLATA:     812,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR VICTOR
SEBES, Str. Principala, Nr. 226B, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4799 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4799-30 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  SF Impozit constructii PF 4799-30 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

  Amenzi legea 61 PF 4799- --- 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     305,00 0,00 305,00 

TOTAL DE PLATA:     305,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BAMBUCH CRISTIAN IONUT
SEBES, Str. Principala, Nr. 35, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4800 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4800- --- 150,00 0,00 150,00 

TOTAL:     150,00 0,00 150,00 

TOTAL DE PLATA:     150,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BALTES MIHAELA-DORINA
SEBES, Str. Principala, Nr. 62, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4801 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4801-30 iunie 2014 8,00 0,00 8,00 

TOTAL:     8,00 0,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VESA NICOLAE
SEBES, Str. Principala, Nr. 40, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4802 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4802-30 iunie 2014 34,00 2,00 36,00 

TOTAL:     34,00 2,00 36,00 

TOTAL DE PLATA:     36,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TANASE IRINEL
SEBES, Str. Principala, Nr. 209, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4803 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4803-30 iunie 2014 300,00 0,00 300,00 

  Amenzi legea 61 PF 4803- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MESAROS EMIL-decedat
SEBES, Str. Principala, Nr. 7, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4804 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4804-30 iunie 2014 150,00 0,00 150,00 

TOTAL:     150,00 0,00 150,00 

TOTAL DE PLATA:     150,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ORLANDEA ELENA, ORLANDEA FLORIN
SEBES, Str. Principala, Nr. 226D, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4805 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4805-30 iunie 2014 1,00 0,00 1,00 

  SF Impozit constructii PF 4805-30 iunie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BECHES BOGDAN-IONUT
SEBES, Str. Principala, Nr. 46, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4806 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4806-30 iunie 2014 4.100,00 0,00 4.100,00 

  Amenzi legea 61 PF 4806- --- 4.150,00 0,00 4.150,00 

TOTAL:     8.250,00 0,00 8.250,00 

TOTAL DE PLATA:     8.250,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUP DAN-IOAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 35, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4807 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4807- --- 284,00 0,00 284,00 

TOTAL:     284,00 0,00 284,00 

TOTAL DE PLATA:     284,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARINESCU LAURA-MIHAELA
SEBES, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4808 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4808- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TANASE FLORIN 
SEBES, Str. Principala, Nr. 209, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4809 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4809-30 iunie 2014 117,00 44,00 161,00 

  Impozit mij. transport PF 4809-30 iunie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Amenzi legea 61 PF 4809- --- 695,00 0,00 695,00 

TOTAL:     840,00 46,00 886,00 

TOTAL DE PLATA:     886,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CORFARIU ADRIAN
SEBES, Str. Principala, Nr. 96A, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4810 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4810- --- 1.405,00 0,00 1.405,00 

  Amenzi legea 61 PF 4810- --- 140,00 0,00 140,00 

TOTAL:     1.545,00 0,00 1.545,00 

TOTAL DE PLATA:     1.545,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN ROZALIA
SEBES, Str. Principala, Nr. 97E, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4811 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4811- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNGUR AUREL 
FAGARAS, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4812 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4812-30 iunie 2014 8,00 2,00 10,00 

  Impozit teren PF 4812-30 iunie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     18,00 3,00 21,00 

TOTAL DE PLATA:     21,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARTHA NICOLAE 
SEBES, Str. Principala, Nr. 131, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4814 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  CHELTUIELI JUDICIARE , DESPAGUBIRI
BUGET LOCAL

4814-30 iunie 2014 100,00 0,00 100,00 

  Amenzi legea 61 PF 4814- --- 700,00 0,00 700,00 

TOTAL:     800,00 0,00 800,00 

TOTAL DE PLATA:     800,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA VALERIU
SEBES, Str. Principala, Nr. 134, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4815 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4815- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

*PIRAU GAVRIL, PIRAU MARIA
SEBES, Str. Principala, Nr. FN, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4816 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4816-30 iunie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VARZARU ALEXANDRU, VARZARU ANA
BRASOV, Str. COSMOS , Nr. 5, Sc. C, Ap.
3, C.P. 500030, Jud. BRASOV

Nr. 4817 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4817-30 iunie 2014 15,00 1,00 16,00 

TOTAL:     15,00 1,00 16,00 

TOTAL DE PLATA:     16,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CALDARAR CONSTANTIN
SEBES, Nr. 226B, Jud. Brasov

Nr. 4818 din 30 iunie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4818- --- 40,00 0,00 40,00 

TOTAL:     40,00 0,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VADEAN COSTEL
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 182, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4819 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4819- --- 720,00 0,00 720,00 

TOTAL:     720,00 0,00 720,00 

TOTAL DE PLATA:     720,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS IOAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 3, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4820 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4820-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     28,00 2,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COCAN AUREL
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 1, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4821 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4821-2 iulie 2014 1.371,00 1.332,00 2.703,00 

  Impozit teren extravilan PF 4821-2 iulie 2014 133,00 11,00 144,00 

TOTAL:     1.504,00 1.343,00 2.847,00 

TOTAL DE PLATA:     2.847,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JULEA MARIANA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 2, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4822 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4822-2 iulie 2014 147,00 11,00 158,00 

  Impozit teren PF 4822-2 iulie 2014 36,00 3,00 39,00 

  SF Impozit constructii PF 4822-2 iulie 2014 31,00 3,00 34,00 

TOTAL:     214,00 17,00 231,00 

TOTAL DE PLATA:     231,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FULICEA ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 4, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4823 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4823-2 iulie 2014 169,00 14,00 183,00 

  Impozit teren PF 4823-2 iulie 2014 31,00 2,00 33,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4823- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     250,00 16,00 266,00 

TOTAL DE PLATA:     266,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU CONSTANTIN, PIRVU FLORICA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 12, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4824 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4824-2 iulie 2014 6,00 0,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4824-2 iulie 2014 44,00 4,00 48,00 

  Impozit mij. transport PF 4824-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4824- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     88,00 6,00 94,00 

TOTAL DE PLATA:     94,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POMANA DAN-GELU, POMANA
CAMELIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 14, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4825 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4825-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4825-2 iulie 2014 47,00 4,00 51,00 

TOTAL:     75,00 6,00 81,00 

TOTAL DE PLATA:     81,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE VICTOR
FAGARAS, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4826 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4826-2 iulie 2014 90,00 8,00 98,00 

  Impozit teren PF 4826-2 iulie 2014 74,00 6,00 80,00 

  SF Impozit constructii PF 4826-2 iulie 2014 32,00 2,00 34,00 

TOTAL:     196,00 16,00 212,00 

TOTAL DE PLATA:     212,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POP SIMONA-MARIA, POP
MARIUS-VALERIU
FAGARAS, Str. DR.TITU PERTIA, Bl. 6,
Sc. C, Ap. 4, Jud. BRASOV

Nr. 4827 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4827-2 iulie 2014 13,00 1,00 14,00 

  SF Impozit constructii PF 4827-2 iulie 2014 40,00 3,00 43,00 

  Impozit mij. transport PF 4827-2 iulie 2014 90,00 7,00 97,00 

TOTAL:     143,00 11,00 154,00 

TOTAL DE PLATA:     154,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE  VICTOR, CORNEA GHEORGHE        
                        
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 21, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4828 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4828-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPISTAN IOAN 
FAGARAS, Str. CIMITIRULUI, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4829 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4829-2 iulie 2014 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     100,00 0,00 100,00 

TOTAL DE PLATA:     100,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VLAD MARIA, VLAD NICOLAE, VLAD
GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 49, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4830 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4830-2 iulie 2014 84,00 6,00 90,00 

  Impozit teren PF 4830-2 iulie 2014 23,00 2,00 25,00 

  SF Impozit constructii PF 4830-2 iulie 2014 33,00 3,00 36,00 

TOTAL:     140,00 11,00 151,00 

TOTAL DE PLATA:     151,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARBU CLAUDIU, BARBU
CARMEN-MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 52, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4831 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4831-2 iulie 2014 21,00 2,00 23,00 

TOTAL:     21,00 2,00 23,00 

TOTAL DE PLATA:     23,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA GHEORGHE prin STREZA
FLORIN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 57, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4832 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4832-2 iulie 2014 60,00 5,00 65,00 

TOTAL:     60,00 5,00 65,00 

TOTAL DE PLATA:     65,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STREZA GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 58, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4833 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4833-2 iulie 2014 37,00 12,00 49,00 

  Impozit teren PF 4833-2 iulie 2014 43,00 3,00 46,00 

  SF Impozit constructii PF 4833-2 iulie 2014 11,00 4,00 15,00 

  SF Impozit constructii PF 4833-2 iulie 2014 13,00 1,00 14,00 

TOTAL:     104,00 20,00 124,00 

TOTAL DE PLATA:     124,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA  VASILE prin PANDREA
ELENA                           
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 63, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4834 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4834-2 iulie 2014 142,00 12,00 154,00 

  Impozit teren PF 4834-2 iulie 2014 6,00 0,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4834-2 iulie 2014 41,00 3,00 44,00 

TOTAL:     189,00 15,00 204,00 

TOTAL DE PLATA:     204,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA VICTOR-DIONISIE prin POPA
ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 66, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4835 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4835-2 iulie 2014 266,00 22,00 288,00 

  Impozit teren PF 4835-2 iulie 2014 44,00 3,00 47,00 

  Impozit mij. transport PF 4835-2 iulie 2014 136,00 11,00 147,00 

TOTAL:     446,00 36,00 482,00 

TOTAL DE PLATA:     482,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUDELE  EUGENIA                                    
         
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 68, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4836 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4836-2 iulie 2014 3,00 2,00 5,00 

  Impozit teren PF 4836-2 iulie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     4,00 2,00 6,00 

TOTAL DE PLATA:     6,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

#PANDREA MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 70, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4837 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4837-2 iulie 2014 674,00 503,00 1.177,00 

  Impozit teren extravilan PF 4837-2 iulie 2014 83,00 6,00 89,00 

TOTAL:     757,00 509,00 1.266,00 

TOTAL DE PLATA:     1.266,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

HARANACIU CORNELIA, ALEXENDRU,
CLAUDIA-AURELIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 74, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4838 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4838-2 iulie 2014 294,00 260,00 554,00 

  Impozit teren extravilan PF 4838-2 iulie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     325,00 262,00 587,00 

TOTAL DE PLATA:     587,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VLAD VICTOR-decedat prin VLAD
AURELIA
FAGARAS, Str. TITU PERTIA, Bl. 2, Sc.
A, Ap. 15, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4839 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4839-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4839-2 iulie 2014 47,00 4,00 51,00 

TOTAL:     65,00 5,00 70,00 

TOTAL DE PLATA:     70,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC VIOREL, BOAC LUCIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 81, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4840 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4840-2 iulie 2014 113,00 9,00 122,00 

  Impozit teren PF 4840-2 iulie 2014 27,00 2,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4840-2 iulie 2014 68,00 6,00 74,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4840- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     218,00 17,00 235,00 

TOTAL DE PLATA:     235,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBRIN IOAN-decedat, PRIN DOBRIN
SILVIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 84, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4841 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4841-2 iulie 2014 209,00 55,00 264,00 

  Impozit teren extravilan PF 4841-2 iulie 2014 123,00 10,00 133,00 

  Impozit teren PF 4841-2 iulie 2014 25,00 8,00 33,00 

  Impozit teren PF 4841-2 iulie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4841-2 iulie 2014 73,00 20,00 93,00 

  SF Impozit constructii PF 4841-2 iulie 2014 44,00 3,00 47,00 

TOTAL:     503,00 98,00 601,00 

TOTAL DE PLATA:     601,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CIRSTEA  IULIAN, CIRSTEA DELIA          
                    
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 87, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4842 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4842-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4842-2 iulie 2014 52,00 5,00 57,00 

TOTAL:     70,00 6,00 76,00 

TOTAL DE PLATA:     76,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOVAILA VIRGIL, SOVAILA ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 89, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4843 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4843-2 iulie 2014 181,00 14,00 195,00 

  Impozit teren PF 4843-2 iulie 2014 16,00 1,00 17,00 

  SF Impozit constructii PF 4843-2 iulie 2014 45,00 4,00 49,00 

  Impozit mij. transport PF 4843-2 iulie 2014 136,00 11,00 147,00 

TOTAL:     378,00 30,00 408,00 

TOTAL DE PLATA:     408,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOVAILA IOAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 92, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4844 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4844-2 iulie 2014 221,00 58,00 279,00 

  Impozit teren extravilan PF 4844-2 iulie 2014 131,00 11,00 142,00 

  Impozit teren PF 4844-2 iulie 2014 38,00 12,00 50,00 

  Impozit teren PF 4844-2 iulie 2014 44,00 4,00 48,00 

  SF Impozit constructii PF 4844-2 iulie 2014 46,00 14,00 60,00 

  SF Impozit constructii PF 4844-2 iulie 2014 27,00 2,00 29,00 

TOTAL:     507,00 101,00 608,00 

TOTAL DE PLATA:     608,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNGUR VICTOR-decedat, UNGUR
ANGELA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 94, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4845 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4845-2 iulie 2014 56,00 28,00 84,00 

TOTAL:     56,00 28,00 84,00 

TOTAL DE PLATA:     84,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ZANFIR ANGELA, ZANFIR EUGEN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 95, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4846 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4846-2 iulie 2014 0,00 7,00 7,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4846- --- 2.001,00 0,00 2.001,00 

TOTAL:     2.001,00 7,00 2.008,00 

TOTAL DE PLATA:     2.008,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 106, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4848 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4848-2 iulie 2014 43,00 3,00 46,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4848- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     53,00 3,00 56,00 

TOTAL DE PLATA:     56,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DAN IOAN-PETRU, DAN ELENA
FAGARAS, Str. 13 DECEMBRIE , Nr. 76,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4849 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4849-2 iulie 2014 1.919,00 1.997,00 3.916,00 

  Impozit teren extravilan PF 4849-2 iulie 2014 68,00 5,00 73,00 

  SF Impozit constructii PF 4849-2 iulie 2014 91,00 7,00 98,00 

TOTAL:     2.078,00 2.009,00 4.087,00 

TOTAL DE PLATA:     4.087,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBRIN CONSTANTIN, DOBRIN
LUMINITA-NICOLETA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 114, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4850 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4850-2 iulie 2014 47,00 3,00 50,00 

  SF Impozit constructii PF 4850-2 iulie 2014 59,00 5,00 64,00 

TOTAL:     106,00 8,00 114,00 

TOTAL DE PLATA:     114,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA CORNELIU-DAN, PANDREA
MARINELA
FAGARAS, Str. ANTON PANN, Nr. 25,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4851 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4851-2 iulie 2014 956,00 973,00 1.929,00 

  Impozit teren extravilan PF 4851-2 iulie 2014 100,00 8,00 108,00 

  Impozit teren PF 4851-2 iulie 2014 132,00 178,00 310,00 

  Impozit teren PF 4851-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4851-2 iulie 2014 207,00 239,00 446,00 

  SF Impozit constructii PF 4851-2 iulie 2014 42,00 3,00 45,00 

  Impozit mij. transport PF 4851-2 iulie 2014 54,00 4,00 58,00 

  Taxa salubrizare 4851-2 iulie 2014 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     1.529,00 1.406,00 2.935,00 

TOTAL DE PLATA:     2.935,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CRISAN ELENA-VIRGINIA
BUCURESTI, Str. SOS. STEFAN CEL
MARE, Nr. 60, Bl. 41, Sc. C, Ap. 64, C.P.
SECTOR 2

Nr. 4852 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4852-2 iulie 2014 19,00 1,00 20,00 

  SF Impozit constructii PF 4852-2 iulie 2014 18,00 2,00 20,00 

TOTAL:     37,00 3,00 40,00 

TOTAL DE PLATA:     40,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VLAD VICTORIA, VLAD VICTOR-decedat
prin VLAD AURELIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 130, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4853 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4853-2 iulie 2014 108,00 8,00 116,00 

  Impozit teren PF 4853-2 iulie 2014 24,00 2,00 26,00 

  SF Impozit constructii PF 4853-2 iulie 2014 24,00 2,00 26,00 

TOTAL:     156,00 12,00 168,00 

TOTAL DE PLATA:     168,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA I.IOAN prin PANDREA
VASILE-1360224082431
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 131, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4854 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4854-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     2,00 0,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SENDRUC IOAN, SENDRUC MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 135, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4855 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4855-2 iulie 2014 98,00 8,00 106,00 

  Impozit teren PF 4855-2 iulie 2014 14,00 1,00 15,00 

  SF Impozit constructii PF 4855-2 iulie 2014 61,00 5,00 66,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4855- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     183,00 14,00 197,00 

TOTAL DE PLATA:     197,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FULICEA DANIEL-ION
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 141, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4856 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4856- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     30,00 0,00 30,00 

TOTAL DE PLATA:     30,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BULIGA ELENA, VLAD MARIA, PULPEA
MATEI
BRASOV, Str. SPARTACUS, Nr. 16, C.P.
500030, Jud. BRASOV

Nr. 4857 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4857-2 iulie 2014 84,00 7,00 91,00 

  Impozit teren PF 4857-2 iulie 2014 25,00 2,00 27,00 

  SF Impozit constructii PF 4857-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     137,00 11,00 148,00 

TOTAL DE PLATA:     148,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE GHEORGHE, LIE ANGELA-MIHAELA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 152, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4858 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4858-2 iulie 2014 55,00 11,00 66,00 

  Impozit teren extravilan PF 4858-2 iulie 2014 293,00 23,00 316,00 

  Impozit teren PF 4858-2 iulie 2014 25,00 2,00 27,00 

  SF Impozit constructii PF 4858-2 iulie 2014 64,00 17,00 81,00 

  SF Impozit constructii PF 4858-2 iulie 2014 37,00 2,00 39,00 

  Impozit mij. transport PF 4858-2 iulie 2014 204,00 54,00 258,00 

  Impozit mij. transport PF 4858-2 iulie 2014 102,00 8,00 110,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4858- --- 120,00 0,00 120,00 

TOTAL:     900,00 117,00 1.017,00 

TOTAL DE PLATA:     1.017,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ROSCA ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 156, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4859 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4859-2 iulie 2014 183,00 15,00 198,00 

  Impozit teren PF 4859-2 iulie 2014 39,00 3,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4859-2 iulie 2014 2,00 1,00 3,00 

  SF Impozit constructii PF 4859-2 iulie 2014 33,00 2,00 35,00 

TOTAL:     257,00 21,00 278,00 

TOTAL DE PLATA:     278,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 165, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4860 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4860-2 iulie 2014 91,00 7,00 98,00 

  Impozit teren PF 4860-2 iulie 2014 30,00 2,00 32,00 

  SF Impozit constructii PF 4860-2 iulie 2014 42,00 4,00 46,00 

  Taxa veh. lent tractoare PF 4860- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     213,00 13,00 226,00 

TOTAL DE PLATA:     226,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA EMILIA, CAROLINA,
IOAN-VALERIU, ANGHELESCU
CRISTINA
BUCURESTI, Str. IALOMITEI, Nr. 2A, Bl.
417D, Sc. B, Et. 10, Ap. 87, Jud. SECTOR
6

Nr. 4861 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4861-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     4,00 0,00 4,00 

TOTAL DE PLATA:     4,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COMANICIU GHEORGHE, COMANICIU
IOANA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 170, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4862 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4862-2 iulie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     10,00 1,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CORNEA GHEORGHE-EUGEN, CORNEA
MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 171, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4863 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4863- --- 160,00 0,00 160,00 

TOTAL:     160,00 0,00 160,00 

TOTAL DE PLATA:     160,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MON  IOAN                                                
   
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 174, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4864 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4864-2 iulie 2014 26,00 2,00 28,00 

  SF Impozit constructii PF 4864-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     54,00 4,00 58,00 

TOTAL DE PLATA:     58,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 176, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4865 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4865-2 iulie 2014 102,00 8,00 110,00 

  Impozit teren PF 4865-2 iulie 2014 22,00 2,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4865-2 iulie 2014 29,00 2,00 31,00 

TOTAL:     153,00 12,00 165,00 

TOTAL DE PLATA:     165,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VADEAN ILIE, VADEAN MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 182, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4866 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4866-2 iulie 2014 33,00 3,00 36,00 

  Impozit teren PF 4866-2 iulie 2014 17,00 1,00 18,00 

  SF Impozit constructii PF 4866-2 iulie 2014 45,00 4,00 49,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4866- --- 10,00 0,00 10,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4866- --- 140,00 0,00 140,00 

TOTAL:     245,00 8,00 253,00 

TOTAL DE PLATA:     253,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VADEANU GHEORGHE-decedat
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 186, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4867 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4867-2 iulie 2014 228,00 284,00 512,00 

  Impozit teren PF 4867-2 iulie 2014 36,00 3,00 39,00 

  SF Impozit constructii PF 4867-2 iulie 2014 341,00 427,00 768,00 

  SF Impozit constructii PF 4867-2 iulie 2014 27,00 2,00 29,00 

  Amenzi 4867-2 iulie 2014 200,00 0,00 200,00 

  Taxa salubrizare 4867-2 iulie 2014 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     852,00 716,00 1.568,00 

TOTAL DE PLATA:     1.568,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SENDRUC VASILE PRIN SENDRUC
EUGENIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 187, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4868 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4868- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     60,00 0,00 60,00 

TOTAL DE PLATA:     60,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUDELE IOAN
FAGARAS, Str. LUNCII, Nr. 2, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4869 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4869- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     10,00 0,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN GHEORGHE PRIN MUNTEAN
IOAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 193, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4870 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4870-2 iulie 2014 28,00 13,00 41,00 

  Impozit teren PF 4870-2 iulie 2014 16,00 1,00 17,00 

  SF Impozit constructii PF 4870-2 iulie 2014 10,00 6,00 16,00 

  SF Impozit constructii PF 4870-2 iulie 2014 8,00 0,00 8,00 

  Amenzi 4870-2 iulie 2014 2.523,00 0,00 2.523,00 

  Amenzi legea 61 PF 4870- --- 2.477,00 0,00 2.477,00 

TOTAL:     5.062,00 20,00 5.082,00 

TOTAL DE PLATA:     5.082,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOVAILA ILIE-DORU
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 227, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4871 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4871-2 iulie 2014 3.955,00 3.262,00 7.217,00 

  Impozit mij. transport PF 4871-2 iulie 2014 432,00 35,00 467,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4871- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     4.447,00 3.297,00 7.744,00 

TOTAL DE PLATA:     7.744,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RADUT  VICTORIA                                    
         
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 208, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4872 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4872-2 iulie 2014 45,00 3,00 48,00 

  Impozit teren PF 4872-2 iulie 2014 14,00 1,00 15,00 

  SF Impozit constructii PF 4872-2 iulie 2014 22,00 2,00 24,00 

TOTAL:     81,00 6,00 87,00 

TOTAL DE PLATA:     87,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA VALERIU
, Jud. USA

Nr. 4873 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4873-2 iulie 2014 156,00 12,00 168,00 

  Impozit teren PF 4873-2 iulie 2014 27,00 2,00 29,00 

  SF Impozit constructii PF 4873-2 iulie 2014 2,00 1,00 3,00 

  SF Impozit constructii PF 4873-2 iulie 2014 40,00 3,00 43,00 

TOTAL:     225,00 18,00 243,00 

TOTAL DE PLATA:     243,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OLEA LENUTA
FAGARAS, Str. DOAMNA STANCA, Bl.
14, Sc. A, Ap. 1, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4874 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4874-2 iulie 2014 257,00 66,00 323,00 

  Impozit teren extravilan PF 4874-2 iulie 2014 151,00 12,00 163,00 

  Impozit teren PF 4874-2 iulie 2014 37,00 3,00 40,00 

  SF Impozit constructii PF 4874-2 iulie 2014 43,00 4,00 47,00 

TOTAL:     488,00 85,00 573,00 

TOTAL DE PLATA:     573,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VLAD NICOLAE, VLAD MIRELA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 216, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4875 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4875-2 iulie 2014 73,00 7,00 80,00 

  Impozit teren PF 4875-2 iulie 2014 31,00 2,00 33,00 

  SF Impozit constructii PF 4875-2 iulie 2014 29,00 2,00 31,00 

TOTAL:     133,00 11,00 144,00 

TOTAL DE PLATA:     144,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OLEA MATEIU-dec prin OLEA ELENA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 220, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4876 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4876-2 iulie 2014 102,00 9,00 111,00 

  Impozit teren PF 4876-2 iulie 2014 29,00 2,00 31,00 

  SF Impozit constructii PF 4876-2 iulie 2014 39,00 3,00 42,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4876- --- 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     200,00 14,00 214,00 

TOTAL DE PLATA:     214,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUDU MIHAI
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 221, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4877 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4877-2 iulie 2014 103,00 26,00 129,00 

  Impozit teren extravilan PF 4877-2 iulie 2014 61,00 5,00 66,00 

  Impozit teren PF 4877-2 iulie 2014 33,00 11,00 44,00 

  Impozit teren PF 4877-2 iulie 2014 39,00 3,00 42,00 

  SF Impozit constructii PF 4877-2 iulie 2014 86,00 27,00 113,00 

  SF Impozit constructii PF 4877-2 iulie 2014 32,00 2,00 34,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4877- --- 20,00 0,00 20,00 

TOTAL:     374,00 74,00 448,00 

TOTAL DE PLATA:     448,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NEGRILA EUGENIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 222, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4878 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4878-2 iulie 2014 137,00 12,00 149,00 

  Impozit teren PF 4878-2 iulie 2014 49,00 4,00 53,00 

  SF Impozit constructii PF 4878-2 iulie 2014 34,00 2,00 36,00 

  Impozit mij. transport PF 4878-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4878- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     258,00 20,00 278,00 

TOTAL DE PLATA:     278,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOVAILA EUGENIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 227, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4879 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4879-2 iulie 2014 40,00 8,00 48,00 

  Impozit teren extravilan PF 4879-2 iulie 2014 145,00 12,00 157,00 

  Impozit teren PF 4879-2 iulie 2014 34,00 10,00 44,00 

  Impozit teren PF 4879-2 iulie 2014 41,00 3,00 44,00 

  SF Impozit constructii PF 4879-2 iulie 2014 42,00 14,00 56,00 

  SF Impozit constructii PF 4879-2 iulie 2014 50,00 4,00 54,00 

TOTAL:     352,00 51,00 403,00 

TOTAL DE PLATA:     403,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MATEI  AUREL                                           
     
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 229, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4880 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4880-2 iulie 2014 20,00 1,00 21,00 

  SF Impozit constructii PF 4880-2 iulie 2014 44,00 4,00 48,00 

TOTAL:     64,00 5,00 69,00 

TOTAL DE PLATA:     69,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA  VIOREL                                   
          
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 229, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4881 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4881-2 iulie 2014 935,00 1.105,00 2.040,00 

  Impozit teren extravilan PF 4881-2 iulie 2014 75,00 6,00 81,00 

TOTAL:     1.010,00 1.111,00 2.121,00 

TOTAL DE PLATA:     2.121,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOGA  VICTORIA                                      
        
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 233, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4882 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4882-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     4,00 0,00 4,00 

TOTAL DE PLATA:     4,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VLAD MARIAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 244, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4883 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4883-2 iulie 2014 105,00 8,00 113,00 

  Impozit teren PF 4883-2 iulie 2014 21,00 1,00 22,00 

  SF Impozit constructii PF 4883-2 iulie 2014 28,00 3,00 31,00 

  CHELTUIELI JUDICIARE , DESPAGUBIRI
BUGET LOCAL

4883-2 iulie 2014 742,00 0,00 742,00 

TOTAL:     896,00 12,00 908,00 

TOTAL DE PLATA:     908,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUDU EUGENIA, LUDU VASILE
BRASOV, Str. VALEA CETATII, Nr. 29, Bl.
A37, Sc. A, Ap. 7, C.P. 500030, Jud.
BRASOV

Nr. 4884 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4884-2 iulie 2014 125,00 33,00 158,00 

  Impozit teren extravilan PF 4884-2 iulie 2014 74,00 6,00 80,00 

  Impozit teren PF 4884-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

  SF Impozit constructii PF 4884-2 iulie 2014 44,00 3,00 47,00 

TOTAL:     271,00 44,00 315,00 

TOTAL DE PLATA:     315,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE ANDREI, LIE MARIA PRIN LIE
GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 255, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4885 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4885-2 iulie 2014 157,00 12,00 169,00 

  Impozit teren PF 4885-2 iulie 2014 41,00 3,00 44,00 

  SF Impozit constructii PF 4885-2 iulie 2014 29,00 3,00 32,00 

TOTAL:     227,00 18,00 245,00 

TOTAL DE PLATA:     245,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARSAN MIHAI, BARSAN GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 261, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4886 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4886-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     2,00 0,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MANASTIREANU VICTORIA
TURNU MAGURELE, Str. TABEREI, Bl.
V4, Sc. 3, Et. 1, Ap. 46, Jud. TELEORMAN

Nr. 4887 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4887-2 iulie 2014 537,00 1.120,00 1.657,00 

  Impozit teren extravilan PF 4887-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

  Impozit teren extravilan PF 4887-2 iulie 2014 9,00 7,00 16,00 

TOTAL:     548,00 1.127,00 1.675,00 

TOTAL DE PLATA:     1.675,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COCAN ILIE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 267, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4888 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4888-2 iulie 2014 128,00 10,00 138,00 

  Impozit teren PF 4888-2 iulie 2014 34,00 3,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4888-2 iulie 2014 47,00 4,00 51,00 

  Impozit mij. transport PF 4888-2 iulie 2014 24,00 2,00 26,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4888- --- 10,00 0,00 10,00 

TOTAL:     243,00 19,00 262,00 

TOTAL DE PLATA:     262,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS MARIA, URS GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 268, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4889 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4889-2 iulie 2014 127,00 10,00 137,00 

  Impozit teren PF 4889-2 iulie 2014 34,00 3,00 37,00 

  SF Impozit constructii PF 4889-2 iulie 2014 30,00 2,00 32,00 

TOTAL:     191,00 15,00 206,00 

TOTAL DE PLATA:     206,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOTEZATU SORINA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 185, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4890 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4890- --- 480,00 0,00 480,00 

TOTAL:     480,00 0,00 480,00 

TOTAL DE PLATA:     480,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA  MARIA                                     
         
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 121, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4891 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4891-2 iulie 2014 4,00 2,00 6,00 

  Impozit teren PF 4891-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     6,00 2,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SOVAILA  ELENA                                      
        
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 192, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4892 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4892-2 iulie 2014 4,00 2,00 6,00 

  Impozit teren PF 4892-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     6,00 2,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TEMPEA IOAN PRIN DRAGOI MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 250, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4893 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4893-2 iulie 2014 8,00 2,00 10,00 

  Impozit teren PF 4893-2 iulie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     18,00 3,00 21,00 

TOTAL DE PLATA:     21,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS DAVID
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 13, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4894 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4894-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA  AUREL                                            
     
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 78, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4895 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4895-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MURESEANU EUGENIA
FAGARAS, Str. UNIRII, Bl. 1, Sc. A, Ap.
15, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4896 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4896-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     4,00 0,00 4,00 

TOTAL DE PLATA:     4,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAINA OCTAVIAN prin VADEAN ILIE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 183, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4897 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4897-2 iulie 2014 5,00 4,00 9,00 

  Impozit teren PF 4897-2 iulie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     6,00 4,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MARINESCU  VIORICA                             
             
MARGINENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4898 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4898-2 iulie 2014 757,00 983,00 1.740,00 

  Impozit teren PF 4898-2 iulie 2014 54,00 4,00 58,00 

TOTAL:     811,00 987,00 1.798,00 

TOTAL DE PLATA:     1.798,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAINA EUGENIA, FAINA OCTAVIAN
MARGINENI , Nr. 157, C.P. 507093, Jud.
BRASOV

Nr. 4899 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4899-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

  Impozit teren PF 4899-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     4,00 0,00 4,00 

TOTAL DE PLATA:     4,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ROSCA ELENA, ROSCA GHEORGHE
RIUSOR, Str. COM.MINDRA, Nr. 5, Jud.
BRASOV

Nr. 4900 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4900-2 iulie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     1,00 0,00 1,00 

TOTAL DE PLATA:     1,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 178, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4901 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4901-2 iulie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     10,00 1,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BUCUR CORNELIA
FAGARAS, Str. CAMPULUI, Bl. 13, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4902 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4902-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ABALOAEI VASILE, ABALOAEI
VESTINICA
FAGARAS, Str. TUDOR VLADIMIRESCU,
Bl. 2, Sc. B, Et. 1, Ap. 8, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4903 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4903-2 iulie 2014 4,00 2,00 6,00 

  Impozit teren PF 4903-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     9,00 2,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VADEANU  ANA                                         
       
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 185, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4904 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4904-2 iulie 2014 11,00 8,00 19,00 

  Impozit teren PF 4904-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     13,00 8,00 21,00 

TOTAL DE PLATA:     21,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS  VASILE                                             
    
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 105, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4905 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4905-2 iulie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     12,00 1,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FILIP MARIA
FAGARAS, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.
28, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4906 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4906-2 iulie 2014 1.300,00 1.360,00 2.660,00 

  Impozit teren extravilan PF 4906-2 iulie 2014 117,00 9,00 126,00 

TOTAL:     1.417,00 1.369,00 2.786,00 

TOTAL DE PLATA:     2.786,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA ANDREEA-IOANA
BUCURESTI, Str. UNIRII, Nr. 61, Bl. F3,
Sc. 5, Et. 7, Ap. 140

Nr. 4907 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4907-2 iulie 2014 19,00 1,00 20,00 

  SF Impozit constructii PF 4907-2 iulie 2014 35,00 3,00 38,00 

TOTAL:     54,00 4,00 58,00 

TOTAL DE PLATA:     58,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

*PANDREA EUGENIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 123, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4908 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4908-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     2,00 0,00 2,00 

TOTAL DE PLATA:     2,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SENDRUC VIORICA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 224, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4909 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4909-2 iulie 2014 1.272,00 1.133,00 2.405,00 

  Impozit teren extravilan PF 4909-2 iulie 2014 132,00 10,00 142,00 

TOTAL:     1.404,00 1.143,00 2.547,00 

TOTAL DE PLATA:     2.547,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MOLDOVAN  MARIA prin POPA MATEIU  
                          
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 55, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4910 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4910-2 iulie 2014 171,00 87,00 258,00 

  Impozit teren extravilan PF 4910-2 iulie 2014 34,00 2,00 36,00 

TOTAL:     205,00 89,00 294,00 

TOTAL DE PLATA:     294,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUDELE VALERIU, JUDELE FLORIN,
MELINTE VALERICA-MARIUS
BRASOV, Str. SARMISEGETUZA, Nr. 7,
Bl. 39, Sc. B, Ap. 20, C.P. 500030, Jud.
BRASOV

Nr. 4911 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4911-2 iulie 2014 1.346,00 1.193,00 2.539,00 

  Impozit teren extravilan PF 4911-2 iulie 2014 139,00 11,00 150,00 

TOTAL:     1.485,00 1.204,00 2.689,00 

TOTAL DE PLATA:     2.689,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA OVIDIU, POPA NATALIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 141, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4912 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4912-2 iulie 2014 811,00 874,00 1.685,00 

  Impozit teren extravilan PF 4912-2 iulie 2014 73,00 6,00 79,00 

TOTAL:     884,00 880,00 1.764,00 

TOTAL DE PLATA:     1.764,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA NICOLAE( PRIN POPA IOAN )
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 260, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4913 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4913-2 iulie 2014 219,00 109,00 328,00 

  Impozit teren extravilan PF 4913-2 iulie 2014 43,00 4,00 47,00 

TOTAL:     262,00 113,00 375,00 

TOTAL DE PLATA:     375,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FRINCU MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 38, Et. 0,
Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4914 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4914-2 iulie 2014 412,00 428,00 840,00 

  Impozit teren extravilan PF 4914-2 iulie 2014 38,00 3,00 41,00 

TOTAL:     450,00 431,00 881,00 

TOTAL DE PLATA:     881,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUDU ZEVEDEI prin TOACSE EUGENIA
FAGARAS, Str. CIMPULUI, Bl. 7, Sc. B,
Ap. 5, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4915 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4915-2 iulie 2014 1,00 0,00 1,00 

TOTAL:     1,00 0,00 1,00 

TOTAL DE PLATA:     1,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA VASILE
ZARNESTI, Str. Mitropolit Ion Mesianu, Nr.
19, Jud. BRASOV

Nr. 4916 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4916-2 iulie 2014 147,00 12,00 159,00 

TOTAL:     147,00 12,00 159,00 

TOTAL DE PLATA:     159,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PIRVU CONSTANTIN , PIRVU FLORICA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 12A, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4917 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4917-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4917-2 iulie 2014 46,00 4,00 50,00 

TOTAL:     64,00 5,00 69,00 

TOTAL DE PLATA:     69,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OLEA VICTOR prin URSU IOAN
FAGARAS, Str. V. ALECSANDRI, Bl. 2,
Sc. B, Et. 1, Ap. 6, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4918 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4918-2 iulie 2014 324,00 348,00 672,00 

  Impozit teren extravilan PF 4918-2 iulie 2014 37,00 3,00 40,00 

TOTAL:     361,00 351,00 712,00 

TOTAL DE PLATA:     712,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CAP  HIRSENI-GRAJD MARGINENI         
                       
MARGINENI, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0,
C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4919 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4919-2 iulie 2014 8,00 4,00 12,00 

  Impozit teren PF 4919-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4919-2 iulie 2014 136,00 52,00 188,00 

  SF Impozit constructii PF 4919-2 iulie 2014 40,00 3,00 43,00 

TOTAL:     188,00 59,00 247,00 

TOTAL DE PLATA:     247,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAINA MARIA-DECEDATA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 248, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4920 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4920-2 iulie 2014 1.773,00 1.724,00 3.497,00 

  Impozit teren extravilan PF 4920-2 iulie 2014 174,00 14,00 188,00 

TOTAL:     1.947,00 1.738,00 3.685,00 

TOTAL DE PLATA:     3.685,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA  MIHAELA, POPA VICTOR              
                    
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 138, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4921 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4921-2 iulie 2014 41,00 3,00 44,00 

TOTAL:     41,00 3,00 44,00 

TOTAL DE PLATA:     44,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

STOICA GHEORGHE, DERLOGEA
MARIA
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 198, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4922 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4922-2 iulie 2014 6,00 3,00 9,00 

  Impozit teren PF 4922-2 iulie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     9,00 3,00 12,00 

TOTAL DE PLATA:     12,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OPREA DANIEL-ADRIAN, OPREA
SIMONA-ELENA
FAGARAS, Str. BULEVARDUL UNIRII ,
Bl. 17, Ap. 18, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4923 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4923-2 iulie 2014 214,00 56,00 270,00 

  Impozit teren extravilan PF 4923-2 iulie 2014 51,00 4,00 55,00 

TOTAL:     265,00 60,00 325,00 

TOTAL DE PLATA:     325,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE GEORGE-LAURENTIU
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 152, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4924 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  SF Impozit constructii PF 4924-2 iulie 2014 3,00 0,00 3,00 

TOTAL:     3,00 0,00 3,00 

TOTAL DE PLATA:     3,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BARSAN  VASILE                                      
        
MARGINENI, Str. Principala, Nr. FERMA,
Et. 0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4925 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4925-2 iulie 2014 400,00 0,00 400,00 

TOTAL:     400,00 0,00 400,00 

TOTAL DE PLATA:     400,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN ION-IULIAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 193, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4926 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4926-2 iulie 2014 381,00 0,00 381,00 

  Amenzi legea 61 PF 4926- --- 1.600,00 0,00 1.600,00 

TOTAL:     1.981,00 0,00 1.981,00 

TOTAL DE PLATA:     1.981,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URS IOAN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 268, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4927 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4927-2 iulie 2014 48,00 4,00 52,00 

TOTAL:     48,00 4,00 52,00 

TOTAL DE PLATA:     52,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COCIRLA STELUTA
FAGARAS, Str. TABACARI, Bl. 16, Sc. B,
Ap. 5, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4928 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4928-2 iulie 2014 6,00 3,00 9,00 

  Impozit teren PF 4928-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     10,00 3,00 13,00 

TOTAL DE PLATA:     13,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

JUDELE ADRIAN-IOAN, JUDELE
ADINA-ELENA
FAGARAS, Str. LUNCII, Bl. 1, Sc. A, Ap.
7, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4929 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4929-2 iulie 2014 30,00 2,00 32,00 

TOTAL:     30,00 2,00 32,00 

TOTAL DE PLATA:     32,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

COPACEA MARIUS-ADRIAN
FAGARAS, Str. TUDOR VLADIMIRESCU,
Bl. 21, Sc. C, Ap. 1, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4930 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4930-2 iulie 2014 40,00 3,00 43,00 

  SF Impozit constructii PF 4930-2 iulie 2014 46,00 4,00 50,00 

TOTAL:     86,00 7,00 93,00 

TOTAL DE PLATA:     93,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN MARIN-GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 193, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4931 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4931-2 iulie 2014 2.777,00 0,00 2.777,00 

  Amenzi legea 61 PF 4931- --- 140,00 0,00 140,00 

TOTAL:     2.917,00 0,00 2.917,00 

TOTAL DE PLATA:     2.917,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GHIDIM IOAN-SEBASTIAN 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 230, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4932 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4932-2 iulie 2014 195,00 16,00 211,00 

  Concesiuni - RON 4932-2 iulie 2014 188,00 17,00 205,00 

TOTAL:     383,00 33,00 416,00 

TOTAL DE PLATA:     416,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GHIDIM CONSTANTIN- DANIEL
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 230, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4933 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4933-2 iulie 2014 1.040,00 83,00 1.123,00 

  Concesiuni - RON 4933-2 iulie 2014 938,00 87,00 1.025,00 

TOTAL:     1.978,00 170,00 2.148,00 

TOTAL DE PLATA:     2.148,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE OVIDIU-IOAN 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 65, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4934 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4934-2 iulie 2014 36,00 3,00 39,00 

TOTAL:     36,00 3,00 39,00 

TOTAL DE PLATA:     39,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC AUREL -1631020082420
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 118, Et.
0, Ap. 0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4935 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa teren extravilan PJ 4935-2 iulie 2014 78,00 60,00 138,00 

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4935-2 iulie 2014 1.057,00 84,00 1.141,00 

  Concesiuni - RON 4935-2 iulie 2014 3.599,00 332,00 3.931,00 

TOTAL:     4.734,00 476,00 5.210,00 

TOTAL DE PLATA:     5.210,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE MIHAELA-ROZALIA 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 152, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4936 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  SF Impozit constructii PF 4936-2 iulie 2014 10,00 1,00 11,00 

TOTAL:     10,00 1,00 11,00 

TOTAL DE PLATA:     11,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BUICA VIOREL 
MARGINENI, Nr. 33, Jud. Brasov

Nr. 4937 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4937-2 iulie 2014 3.616,00 2.261,00 5.877,00 

  Impozit mij. transport PF 4937-2 iulie 2014 558,00 44,00 602,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4937- --- 1.280,00 0,00 1.280,00 

TOTAL:     5.454,00 2.305,00 7.759,00 

TOTAL DE PLATA:     7.759,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

POPA AUGUSTIN 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 67, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4938 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4938-2 iulie 2014 57,00 15,00 72,00 

  Impozit teren PF 4938-2 iulie 2014 34,00 3,00 37,00 

TOTAL:     91,00 18,00 109,00 

TOTAL DE PLATA:     109,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PANDREA MARIA 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 122, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4939 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4939-2 iulie 2014 86,00 7,00 93,00 

TOTAL:     86,00 7,00 93,00 

TOTAL DE PLATA:     93,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GASPOR CORNEL- 1820416080098 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 177, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4940 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4940-2 iulie 2014 128,00 57,00 185,00 

  Concesiuni 4940-2 iulie 2014 396,00 138,00 534,00 

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4940-2 iulie 2014 220,00 57,00 277,00 

  Taxa pe terenurile extravilane PF 4940-2 iulie 2014 130,00 10,00 140,00 

  Concesiuni - RON 4940-2 iulie 2014 125,00 11,00 136,00 

TOTAL:     999,00 273,00 1.272,00 

TOTAL DE PLATA:     1.272,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

URSU CORNELIA 
FAGARAS, Str. OLTULUI, Nr. 21, C.P.
505200, Jud. BRASOV

Nr. 4941 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4941-2 iulie 2014 904,00 453,00 1.357,00 

  Impozit teren extravilan PF 4941-2 iulie 2014 177,00 14,00 191,00 

TOTAL:     1.081,00 467,00 1.548,00 

TOTAL DE PLATA:     1.548,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VANGA RADU-GHEORGHE 
FAGARAS, Str. LUNCII, Bl. 1, Sc. A, Ap.
3, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4942 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4942-2 iulie 2014 31,00 2,00 33,00 

TOTAL:     31,00 2,00 33,00 

TOTAL DE PLATA:     33,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAINA OCTAVIAN, FAINA EUGENIA
MARGINENI, Nr. 158, Jud. Brasov

Nr. 4943 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4943-2 iulie 2014 8,00 2,00 10,00 

  Impozit teren PF 4943-2 iulie 2014 10,00 1,00 11,00 

  SF Impozit constructii PF 4943-2 iulie 2014 18,00 6,00 24,00 

  SF Impozit constructii PF 4943-2 iulie 2014 21,00 1,00 22,00 

TOTAL:     57,00 10,00 67,00 

TOTAL DE PLATA:     67,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

ROMAN MIHAI-CONSTANTIN 
MARGINENI, Nr. 35, Jud. Brasov

Nr. 4944 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4944-2 iulie 2014 51,00 13,00 64,00 

  Impozit mij. transport PF 4944-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     79,00 15,00 94,00 

TOTAL DE PLATA:     94,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DUMITRASCU EUGENIA 
CLUJ-NAPOCA, Jud. CLUJ

Nr. 4945 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4945-2 iulie 2014 378,00 253,00 631,00 

  Impozit teren extravilan PF 4945-2 iulie 2014 39,00 3,00 42,00 

TOTAL:     417,00 256,00 673,00 

TOTAL DE PLATA:     673,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

BOAC GHEORGHE
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 106, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4946 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4946- --- 445,00 0,00 445,00 

TOTAL:     445,00 0,00 445,00 

TOTAL DE PLATA:     445,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

DOBREAN EUGENIA 
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 188, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4947 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4947- --- 262,00 255,00 517,00 

TOTAL:     262,00 255,00 517,00 

TOTAL DE PLATA:     517,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

OLEA VICTOR prin URSU IOAN-CORNEL
FAGARAS, Str. V. ALECSANDRI, Bl. 2,
Sc. B, Et. 1, Ap. 6, C.P. 505200, Jud.
BRASOV

Nr. 4948 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4948-2 iulie 2014 86,00 17,00 103,00 

  Impozit teren extravilan PF 4948-2 iulie 2014 77,00 6,00 83,00 

TOTAL:     163,00 23,00 186,00 

TOTAL DE PLATA:     186,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CHIUSDEA VIOREL-IOAN, PITIS
VALENTINA
FAGARAS, Str. IOAN SENCHEA, Nr. 52,
C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4949 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4949-2 iulie 2014 0,00 1,00 1,00 

  Impozit teren extravilan PF 4949-2 iulie 2014 63,00 5,00 68,00 

TOTAL:     63,00 6,00 69,00 

TOTAL DE PLATA:     69,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FULICEA MARCEL-IOAN 
MARGINENI, Nr. 4, Jud. Brasov

Nr. 4950 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent tractoare PF 4950- --- 50,00 0,00 50,00 

TOTAL:     50,00 0,00 50,00 

TOTAL DE PLATA:     50,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LIE VICTOR, LIE MARIA 
FAGARAS, Str. T VLADIMIRESCU, Bl. 12,
Sc. C, Ap. 6, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4951 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4951-2 iulie 2014 838,00 561,00 1.399,00 

  Impozit teren extravilan PF 4951-2 iulie 2014 87,00 7,00 94,00 

TOTAL:     925,00 568,00 1.493,00 

TOTAL DE PLATA:     1.493,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FAINA IRONIM-decedat prin FAINA
CONSTANTIN
MARGINENI, Nr. 118, Jud. Brasov

Nr. 4952 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4952-2 iulie 2014 1.028,00 686,00 1.714,00 

  Impozit teren extravilan PF 4952-2 iulie 2014 107,00 9,00 116,00 

TOTAL:     1.135,00 695,00 1.830,00 

TOTAL DE PLATA:     1.830,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RAITA IOAN 
FAGARAS, Str. UNIRII, Bl. 9, Sc. A, Ap.
17, C.P. 505200, Jud. BRASOV

Nr. 4953 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4953-2 iulie 2014 111,00 48,00 159,00 

  Impozit teren extravilan PF 4953-2 iulie 2014 33,00 3,00 36,00 

TOTAL:     144,00 51,00 195,00 

TOTAL DE PLATA:     195,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN LAURA-ALICE
MARGINENI, Nr. 193, Jud. Brasov

Nr. 4954 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4954- --- 75,00 0,00 75,00 

TOTAL:     75,00 0,00 75,00 

TOTAL DE PLATA:     75,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

VADEAN VALENTIN
MARGINENI, Str. Principala, Nr. 182, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4955 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi circulatie cu debit PF 4955- --- 720,00 0,00 720,00 

TOTAL:     720,00 0,00 720,00 

TOTAL DE PLATA:     720,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FURDUI IOAN 
MALINIS, Str. Principala, Nr. 3, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4956 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4956-2 iulie 2014 16,00 6,00 22,00 

  Impozit teren PF 4956-2 iulie 2014 9,00 1,00 10,00 

  SF Impozit constructii PF 4956-2 iulie 2014 34,00 15,00 49,00 

  SF Impozit constructii PF 4956-2 iulie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     78,00 23,00 101,00 

TOTAL DE PLATA:     101,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACOTEA GHEORGHE,
MALINIS, Str. Principala, Nr. 33, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4957 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4957-2 iulie 2014 195,00 0,00 195,00 

  Amenzi legea 61 PF 4957- --- 96,00 0,00 96,00 

TOTAL:     291,00 0,00 291,00 

TOTAL DE PLATA:     291,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CHELU RODICA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 7, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4958 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4958- --- 495,00 0,00 495,00 

TOTAL:     495,00 0,00 495,00 

TOTAL DE PLATA:     495,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEANU DUMITRU
MALINIS, Str. Principala, Nr. 28, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4959 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4959-2 iulie 2014 15,00 9,00 24,00 

  Impozit teren PF 4959-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4959-2 iulie 2014 30,00 17,00 47,00 

  SF Impozit constructii PF 4959-2 iulie 2014 12,00 1,00 13,00 

TOTAL:     62,00 27,00 89,00 

TOTAL DE PLATA:     89,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA MIHAI
MALINIS, Str. Principala, Nr. 21, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4960 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4960-2 iulie 2014 55,00 0,00 55,00 

  Amenzi legea 61 PF 4960- --- 237,00 0,00 237,00 

TOTAL:     292,00 0,00 292,00 

TOTAL DE PLATA:     292,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RASVAN IUSTIN, RASVAN MARIA
MALINIS, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4961 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4961-2 iulie 2014 24,00 19,00 43,00 

  Impozit teren PF 4961-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4961-2 iulie 2014 63,00 51,00 114,00 

  SF Impozit constructii PF 4961-2 iulie 2014 15,00 1,00 16,00 

  Amenzi 4961-2 iulie 2014 225,00 0,00 225,00 

  Amenzi legea 61 PF 4961- --- 240,00 0,00 240,00 

TOTAL:     572,00 71,00 643,00 

TOTAL DE PLATA:     643,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACOTEA  ELENA                                    
          
MALINIS, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4962 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4962-2 iulie 2014 52,00 78,00 130,00 

  Impozit teren PF 4962-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4962-2 iulie 2014 79,00 154,00 233,00 

  SF Impozit constructii PF 4962-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     140,00 232,00 372,00 

TOTAL DE PLATA:     372,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU PARASCHIVA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 2, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4963 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4963-2 iulie 2014 7,00 1,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4963-2 iulie 2014 19,00 1,00 20,00 

TOTAL:     26,00 2,00 28,00 

TOTAL DE PLATA:     28,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

TELERAR  VASILE, TELERAR MIHAELA  
                          
MALINIS, Str. Principala, Nr. 14, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4964 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4964-2 iulie 2014 30,00 14,00 44,00 

  Impozit teren PF 4964-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  SF Impozit constructii PF 4964-2 iulie 2014 6,00 3,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4964-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  Amenzi 4964-2 iulie 2014 602,00 0,00 602,00 

TOTAL:     660,00 18,00 678,00 

TOTAL DE PLATA:     678,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PACURAR VIOREL, PACURAR
SIMONA-MARIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4965 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4965-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4965-2 iulie 2014 18,00 2,00 20,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4965- --- 10,00 0,00 10,00 

  Amenzi legea 61 PF 4965- --- 594,00 0,00 594,00 

TOTAL:     627,00 2,00 629,00 

TOTAL DE PLATA:     629,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU FLORIN, LUNGU CAMELIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 4, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4966 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4966-2 iulie 2014 250,00 0,00 250,00 

TOTAL:     250,00 0,00 250,00 

TOTAL DE PLATA:     250,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CHELU GHEORGHE, CHELU MARIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 9, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4967 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4967-2 iulie 2014 6,00 1,00 7,00 

  SF Impozit constructii PF 4967-2 iulie 2014 24,00 2,00 26,00 

  Impozit mij. transport PF 4967-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

TOTAL:     58,00 5,00 63,00 

TOTAL DE PLATA:     63,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU  GHEORGHE                                
             
MALINIS, Str. Principala, Nr. 8, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4968 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4968-2 iulie 2014 52,00 63,00 115,00 

  Impozit teren PF 4968-2 iulie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4968-2 iulie 2014 28,00 35,00 63,00 

  SF Impozit constructii PF 4968-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  Amenzi 4968-2 iulie 2014 3.875,00 0,00 3.875,00 

TOTAL:     3.968,00 99,00 4.067,00 

TOTAL DE PLATA:     4.067,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA  GHEORGHE                                   
           
MALINIS, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4969 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4969-2 iulie 2014 29,00 23,00 52,00 

  Impozit teren PF 4969-2 iulie 2014 7,00 1,00 8,00 

  SF Impozit constructii PF 4969-2 iulie 2014 29,00 22,00 51,00 

  SF Impozit constructii PF 4969-2 iulie 2014 7,00 1,00 8,00 

TOTAL:     72,00 47,00 119,00 

TOTAL DE PLATA:     119,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FESA FLORIN, MAN CAMELIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 24, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4970 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4970-2 iulie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4970-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4970- --- 480,00 0,00 480,00 

  Amenzi legea 61 PF 4970- --- 200,00 0,00 200,00 

TOTAL:     692,00 1,00 693,00 

TOTAL DE PLATA:     693,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUCA IOAN, LUCA SIMONA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 26, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4971 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4971-2 iulie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4971-2 iulie 2014 18,00 1,00 19,00 

  Amenzi 4971-2 iulie 2014 524,00 0,00 524,00 

  Amenzi legea 61 PF 4971- --- 125,00 0,00 125,00 

TOTAL:     675,00 2,00 677,00 

TOTAL DE PLATA:     677,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACOTEA MARGARETA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 12, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4972 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren extravilan PF 4972-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

  Amenzi legea 61 PF 4972- --- 2.400,00 0,00 2.400,00 

TOTAL:     2.402,00 0,00 2.402,00 

TOTAL DE PLATA:     2.402,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU PIRVU FLORIN
MALINIS, Str. Principala, Nr. 9, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4973 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4973-2 iulie 2014 25,00 0,00 25,00 

TOTAL:     25,00 0,00 25,00 

TOTAL DE PLATA:     25,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

IANCU NICOLAE, FURDUI ELENA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 17, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4974 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4974-2 iulie 2014 395,00 0,00 395,00 

  Amenzi legea 61 PF 4974- --- 287,00 0,00 287,00 

TOTAL:     682,00 0,00 682,00 

TOTAL DE PLATA:     682,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU GHEORGHE, NOTAR
NICULINA-ANGELICA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 27, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4975 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4975-2 iulie 2014 8,00 1,00 9,00 

  SF Impozit constructii PF 4975-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

  Amenzi legea 61 PF 4975- --- 100,00 0,00 100,00 

TOTAL:     113,00 1,00 114,00 

TOTAL DE PLATA:     114,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NOTAR CONSTANTIN-IONUT, NOTAR
MIHAELA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 15, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4976 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4976-2 iulie 2014 3,00 0,00 3,00 

  SF Impozit constructii PF 4976-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     5,00 0,00 5,00 

TOTAL DE PLATA:     5,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU  MARIAN                                       
        
MALINIS, Str. Principala, Nr. 8, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4977 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4977-2 iulie 2014 3.000,00 0,00 3.000,00 

TOTAL:     3.000,00 0,00 3.000,00 

TOTAL DE PLATA:     3.000,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN  VASILE, MUNTEAN MARIA    
                          
MALINIS, Str. Principala, Et. 0, Ap. 0, C.P.
1, Jud. Brasov

Nr. 4978 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4978-2 iulie 2014 5,00 1,00 6,00 

  SF Impozit constructii PF 4978-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

TOTAL:     7,00 1,00 8,00 

TOTAL DE PLATA:     8,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GANDAC  BIANCA-ROZALIA                     
                 
MALINIS, Str. Principala, Nr. 19, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4979 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4979-2 iulie 2014 300,00 0,00 300,00 

TOTAL:     300,00 0,00 300,00 

TOTAL DE PLATA:     300,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

SUBTIRELU IOAN, SUBTIRELU DANIELA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 10, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4980 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4980-2 iulie 2014 16,00 11,00 27,00 

  Impozit teren PF 4980-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4980-2 iulie 2014 20,00 15,00 35,00 

  SF Impozit constructii PF 4980-2 iulie 2014 5,00 0,00 5,00 

TOTAL:     45,00 26,00 71,00 

TOTAL DE PLATA:     71,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

NOTAR  CONSTANTIN, NOTAR ZORINA 
                            
MALINIS, Str. Principala, Nr. 15, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4981 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4981-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4981-2 iulie 2014 17,00 2,00 19,00 

  Amenzi 4981-2 iulie 2014 1.157,00 0,00 1.157,00 

TOTAL:     1.178,00 2,00 1.180,00 

TOTAL DE PLATA:     1.180,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GHEORGHE VASILE
MALINIS, Str. Principala, Nr. 20, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4982 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Taxa veh. lent scuter PF 4982- --- 60,00 0,00 60,00 

  Taxa veh. lent scuter PF 4982-2 iulie 2014 30,00 0,00 30,00 

TOTAL:     90,00 0,00 90,00 

TOTAL DE PLATA:     90,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA GHEORGHE
MALINIS, Str. Principala, Nr. 22, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4983 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4983-2 iulie 2014 690,00 0,00 690,00 

  Amenzi legea 61 PF 4983- --- 390,00 0,00 390,00 

TOTAL:     1.080,00 0,00 1.080,00 

TOTAL DE PLATA:     1.080,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

CORFARU IOAN, PADURE
ILEANA-MARIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 19, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4984 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4984-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4984-2 iulie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Amenzi 4984-2 iulie 2014 175,00 0,00 175,00 

  Amenzi legea 61 PF 4984- --- 1.230,00 0,00 1.230,00 

TOTAL:     1.414,00 1,00 1.415,00 

TOTAL DE PLATA:     1.415,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

MUNTEAN IONEL-SORIN
MALINIS, Nr. 19, Et. 0, Ap. 0, Jud. Brasov

Nr. 4985 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit mij. transport PF 4985-2 iulie 2014 56,00 15,00 71,00 

  Impozit mij. transport PF 4985-2 iulie 2014 28,00 2,00 30,00 

  Amenzi 4985-2 iulie 2014 467,00 0,00 467,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4985- --- 420,00 0,00 420,00 

  Amenzi legea 61 PF 4985- --- 60,00 0,00 60,00 

TOTAL:     1.031,00 17,00 1.048,00 

TOTAL DE PLATA:     1.048,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PACURAR CATALIN
MALINIS, Str. Principala, Nr. 6, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4986 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi 4986-2 iulie 2014 15,00 0,00 15,00 

TOTAL:     15,00 0,00 15,00 

TOTAL DE PLATA:     15,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

UNGUR SORIN-IONEL, UNGUR CORINA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 23, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4987 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4987-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4987-2 iulie 2014 5,00 1,00 6,00 

TOTAL:     9,00 1,00 10,00 

TOTAL DE PLATA:     10,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU CONSTANTIN-VIOREL,
GRANCEA RODICA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 16, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4988 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4988-2 iulie 2014 3,00 0,00 3,00 

  SF Impozit constructii PF 4988-2 iulie 2014 2,00 0,00 2,00 

  Amenzi legea 61 PF 4988- --- 470,00 0,00 470,00 

TOTAL:     475,00 0,00 475,00 

TOTAL DE PLATA:     475,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

GRANCEA FLORIN, GRANCEA
NICOLETA-CLAUDIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 37, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4989 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4989-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4989-2 iulie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Amenzi legea 61 PF 4989- --- 190,00 0,00 190,00 

TOTAL:     199,00 1,00 200,00 

TOTAL DE PLATA:     200,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FURDUI COSMIN, FURDUI ANA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 19, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4990 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4990-2 iulie 2014 4,00 1,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4990-2 iulie 2014 3,00 0,00 3,00 

  Amenzi legea 61 PF 4990- --- 86,00 0,00 86,00 

TOTAL:     93,00 1,00 94,00 

TOTAL DE PLATA:     94,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

PACURAR MARCEL
MALINIS, Str. Principala, Nr. 6, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4991 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4991-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

  SF Impozit constructii PF 4991-2 iulie 2014 5,00 1,00 6,00 

  Amenzi circulatie cu debit PF 4991- --- 767,00 0,00 767,00 

TOTAL:     776,00 1,00 777,00 

TOTAL DE PLATA:     777,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

RACOTEA GHEORGHE
MALINIS, Str. Principala, Nr. 33, Et. 0, Ap.
0, C.P. 1, Jud. Brasov

Nr. 4992 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4992- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU IOAN
MALINIS, Str. Principala, Nr. 19A, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4993 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4993- --- 1.195,00 0,00 1.195,00 

TOTAL:     1.195,00 0,00 1.195,00 

TOTAL DE PLATA:     1.195,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

FURDUI MARIUS, ANGHEL CLAUDIA
MALINIS, Str. Principala, Nr. 22, C.P. 1,
Jud. Brasov

Nr. 4994 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Impozit teren PF 4994-2 iulie 2014 4,00 1,00 5,00 

  SF Impozit constructii PF 4994-2 iulie 2014 4,00 0,00 4,00 

TOTAL:     8,00 1,00 9,00 

TOTAL DE PLATA:     9,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.



EXPEDITOR: DESTINATAR:

ROMANIA

Brasov

COMUNA HARSENI

LUNGU VIOLETA MARIA
MALINIS, Nr. 19, Jud. Brasov

Nr. 4995 din 2 iulie 2014

4384591

Somatie

ROMANIA

COMUNA HARSENI

IMPOZITE SI TAXE

Anexa nr. 46

Model 2009 ITL 071

Natura obligatiei fiscale
Titlul executoriu

nr./data

Suma  (lei)

Debit

Cuantumul
sumei 

datorate 
(lei)

          In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de plata, pentru care
s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu anexat, emis de COMUNA HARSENI

1)

2)

Accesorii

(majorari de intariziere)

Calculate pana la data
3)

  Amenzi legea 61 PF 4995- --- 500,00 0,00 500,00 

TOTAL:     500,00 0,00 500,00 

TOTAL DE PLATA:     500,00 

          Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
          Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea
sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de
catre dvs.
          Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunostinta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92 /
2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92 / 2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                  Dacã în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care
termenul legal de platã a expierat, în baza prevederilor legale se va proceda la aplicarea modalitãtilor de executare
silitã. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arãtate mai sus, incepând cu transmiterea acestei
somatii, vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã.
 
        Rãmânem în continuare la dispozitia dumneavoastrã si vã multumim anticipat pentru platã.

Act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice - valabil fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal emitent,

conform art 43, alin. (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRIMAR

Oltean Mihai

AGENT IMPOZITE

Pica Marioara

1) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

2) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obigatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.


