
Consiliul Local al Municipiului BRASOV

DIRECTIA FISCALA BRASOV

STR. DOROBANTILOR NR. 4, cod: 500009

Email: dirfiscala@dfbv.ro

Dosar Executare: 2227 din data :15.03.2016

CUI: 2661013120697  

SOMATIE   Nr: 2228  din data :   15/03/2016

Catre:  Proprietar/Mandatar/Imputernicit/Curator : Test_3 Test_4
Adresa: STR. BANATULUI, Nr. hyt, Loc. BRASOV, Jud. BRASOV, ROMANIA
500209
Nr.Inreg: 2228/ 15.03.2016

   In baza art.145 din OG nr 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, va 
instiitam ca figurati in evidentele fiscale cu urmatoarele sume pentru care a expirat termenul legal de plata si in baza Titlul executoriu 
nr. 2227din data: 3/15/2016 12:00:00 AM , anexat, emis de Directia Fiscala Brasov, se începe executarea silita prin comunicarea 
acestei somatii. 

     Vă informăm că totalul sumelor datorate la data 3/15/2016 este  19661063Lei. 
     Accesoriile se vor calcula pana la data platii inclusiv. Prezenta somaţie cuprinde sume neachitate la data de 3/15/2016 12:00:00 AM
 şi nu reflectă eventualele plăţi efectuate ulterior.
     Dacă în termen de 30 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate mai sus pentru care termenul legal de 
plată a expirat, în baza prevederilor art.149 alin.11, din OG nr 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările 
și completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin 
poștă, vor fi suportate de dumneavoastră. Vă rugăm dacă achitaţi sumele datorate prin alte modalităţi decât numerar, să menţionaţi pe 
instrumentele de plată denumirea obligaţiei bugetare şi numărul somaţiei în urma căreia plătiţi. 
   Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunostinţă, în conformitate cu prevederile art. 172,173 din OG nr 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată cu modificările și completările ulterioare
    Potrivit dispoziţiilor art.9 alin(2) lit.d din OG nr 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
   Rămânem în continuare la dispoziţia dumneavoastră şi vă mulţumim anticipat pentru plată. 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 

Conducatorul unitatii fiscale
Ec. Voinescu Marian

Seful Serviciului Urmarire si executare silita 
persoane fizice si persoane juridice

Ec. Corbeanu Cristina

Intocmit,

ANGHEL ANCA

Centre de incasare                                            Program caserii                 Program Centrul Informatii pt Cetateni

Pentru platile efectuate prin alte mijloace decat prin caseria proprie a Consiliul Local al Municipiului BRASOV, folositi urmatoarele date: 

Date de identicare a debitorului:
Nume si prenume: Test_3 Test_4, CNP:2661013120697  ,adresa

TELEFON (0268) 474440, FAX (0268) 410540



Cod 
Impo
zit

Denumire obligatie bugetara Termene Debite Maj Pen. Total

Curent Ram. Dif

8 Taxa teren

10.03.2016 0,00 0,00 1.799,00 18,00 0,00 1.817,00

TOTAL: 0,00 0,00 1.799,00 18,00 0,00 1.817,00

Dosar Executare: 2227  din data 3/15/2016
CUI: 2661013120697  

TITLU EXECUTORIU Nr.: 2227  din data :3/15/2016

Catre: Test_3 Test_4
Adresa: STR. BANATULUI, Nr. hyt, Loc. BRASOV, Jud. BRASOV, ROMANIA
500209
Nr.inreg: 2228 / 15/03/2016

      Accesoriile se vor calcula pana la data plaţii inclusiv. 
      Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor fiscale, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu 
executoriu în temeiul art.141, alin.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunostinţă, în conformitate cu prevederile art. 172,173 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art.9 alin(2) lit.d) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului.

Conducatorul unitatii fiscale Seful Serviciului Urmarire si executare silita 
persoane fizice si persoane juridice

Intocmit,

ANGHEL ANCA
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