
MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SNTG TRANSGAZ  S.A. BUCURESTIDestinatar :

 

LACUL URSULUI 2-4str nr

bl , sc , et , ap

judet

-BUCURESTI-SECTORUL6localitatea

189 /Nr.inreg. 1 08/01/2021/

codul postal

 

LACUL URSULUI

13732202SNTG TRANSGAZ  S.A. BUCURESTI

-BUCURESTI-SECTORUL6

2-4

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          2

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20215062 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021173 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 5235

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. GDF SUEZ-ENERGY-ROMANIADestinatar :

 

CARTIERUL ALBERT-B-DUL 956str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 2 08/01/2021/

codul postal

 

CARTIERUL ALBERT-B-DUL REPUBLI

13093222S.C. GDF SUEZ-ENERGY-ROMANIA

PRAHOVA PLOIESTI

956

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          3

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C.     SISI     SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 132str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTI-localitatea

189 /Nr.inreg. 3 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

RO1305828S.C.     SISI     SRL

PRAHOVA MANESTI-

132

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          6

CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021748 RO97TREZ5392107020102XXX

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/202187 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/2021104 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20214550 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20214095 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 9618

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. CONI SRLDestinatar :

 

PUNCT DE LUCRU 269 Astr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 4 08/01/2021/

codul postal

 

PUNCT DE LUCRU

RO1310859S.C. CONI SRL

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

269 A

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          7

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021101992 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021339 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20213741 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/202122847 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/202150344 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 179297

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S C  TELECOM ROMANIADestinatar :

 

P-TA PRESEI LIBERE-CLD.CITY 3-5str nr

bl , sc , et , ap10

judet

BUCURESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 5 08/01/2021/

codul postal

 

P-TA PRESEI LIBERE-CLD.CITY

RO427320S C  TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.

BUCURESTI

3-5

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

10

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          8

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20211347 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20213 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 1350

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. BOGVIAN  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 33str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 6 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

5701116S.C. BOGVIAN  SRL

PRAHOVA MANESTI

33

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :          9

AUTO 31/03/2021 30/09/2021200 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 234

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. BRUTUS  IMPEX   SRLDestinatar :

 

INDEPENDENTEIstr nr

bl , sc , et , ap12IPJ 2

DAMBOVITAjudet

TARGOVISTElocalitatea

189 /Nr.inreg. 7 08/01/2021/

codul postal

 

INDEPENDENTEI

RO6348390S.C. BRUTUS  IMPEX   SRL

DAMBOVITA TARGOVISTE

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

12IPJ

2

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         10

CLADIRE 31/03/2021 30/09/202127387 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20211066 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 28487

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

P.F. PAUN C ELENA ,,COMERT  CUDestinatar :

 

PRINCIPALA 257str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 8 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

26813333P.F. PAUN C ELENA ,,COMERT  CU PRODUSE

PRAHOVA MANESTI

257

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         11

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. CIREX   SRLDestinatar :

 

FABRICII 2str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

LOCALITATEA CAMPINAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 9 08/01/2021/

codul postal

 

FABRICII

1322691S.C. CIREX   SRL

PRAHOVA LOCALITATEA CAMPINA

2

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         12

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20214537 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20211827 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 6398

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. AGRISVILUPPO  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 10 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

7893786S.C. AGRISVILUPPO  SRL

PRAHOVA MANESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         14

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20217163 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021790 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 7987

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

TRANSELECTRICA  S.A.Destinatar :

 

SOSEAUA-STEFAN CEL MARE 1Astr nr

bl , sc , et , ap

judet

BUCURESTI-SECTOR 1localitatea

189 /Nr.inreg. 11 08/01/2021/

codul postal

 

SOSEAUA-STEFAN CEL MARE

13396943TRANSELECTRICA  S.A.

BUCURESTI-SECTOR 1

1A

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         16

TEREN E 31/03/2021 30/09/20214 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 4

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

FIBEC  S.A.Destinatar :

 

ECATERINA TEODOROIU 24str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

CAMPINAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 12 08/01/2021/

codul postal

 

ECATERINA TEODOROIU

RO7904400FIBEC  S.A.

PRAHOVA CAMPINA

24

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         17

TEREN E 31/03/2021 30/09/2021155 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 155

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

P.F..  CRISTEA  CARMEN  GEORGETADestinatar :

 

PRINCIPALA 238str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 13 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

P.F..  CRISTEA  CARMEN  GEORGETA

PRAHOVA COADA IZVORULUI

238

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         18

AUTO 31/03/2021 30/09/2021240 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 274

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CABINET  MEDICAL  MANESTI-DR.Destinatar :

 

ALEEA CASTANILORstr nr

bl , sc , et , ap

judet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 14 08/01/2021/

codul postal

 

ALEEA CASTANILOR

CABINET  MEDICAL  MANESTI-DR. ANCA TEODO

MANESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         19

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/202136 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/2021180 RO19TREZ5392116020202XXX

TX CLADIRE 0 RO97TREZ5392107020102XXX25 ale lunii urmatoare

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 250

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. MARINOV S.R.L.Destinatar :

 

PRICIPALA 22str nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 15 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

RO843608S.C. MARINOV S.R.L.

DAMBOVITA CORNESTI

22

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         20

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20213050 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20213927 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 7011

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CABINET MEDICAL  INDIVIDUAL -DR.Destinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 16 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

20640241CABINET MEDICAL  INDIVIDUAL -DR. ROXANA

PRAHOVA BALTITA

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         24

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/202147 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 81

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ALS   BETON  SRLDestinatar :

 

SOSEAUADE CENTURA 3Astr nr

bl , sc , et , ap

ILFOVjudet

CHIAJNAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 17 08/01/2021/

codul postal

 

SOSEAUADE CENTURA

RO13101341ALS   BETON  SRL

ILFOV CHIAJNA

3A

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         27

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. DUET COMPANY S RLDestinatar :

 

CRIVATULUI 224str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 18 08/01/2021/

codul postal

 

CRIVATULUI

RO17424442S.C. DUET COMPANY S RL

PRAHOVA MANESTI

224

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         30

TEREN E 31/03/2021 30/09/20212709 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20216831 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20218548 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 18122

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. ECOFOREST FINTA SRLDestinatar :

 

CAMERA 2 428str nr

bl , sc , et , ap

ARGESjudet

SAT CATEASCA,COMUNA CATEASCAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 19 08/01/2021/

codul postal

 

CAMERA 2

21059116S.C. ECOFOREST FINTA SRL

ARGES SAT CATEASCA,COMUNA

428

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         31

TEREN E 31/03/2021 30/09/20214426 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 4426

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

VODAFONE  ROMANIA S.ADestinatar :

 

BARBU VACARESCU 201str nr

bl , sc , et , ap

judet

BUCURESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 20 08/01/2021/

020276codul postal

 

BARBU VACARESCU

RO8971726VODAFONE  ROMANIA S.A

020276 BUCURESTI

201

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         33

CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021199 RO97TREZ5392107020102XXX

Total impozit 199

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. FLOYRY  SERV SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 341str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 21 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

26204632S.C. FLOYRY  SERV SRL

PRAHOVA COADA IZVORULUI

341

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         34

AUTO 31/03/2021 30/09/2021565 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20211220 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 1819

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C.NYCOLAR   COMPANY SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 125str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 22 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

18687439S.C.NYCOLAR   COMPANY SRL

PRAHOVA MANESTI

125

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         35

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/20212307 RO97TREZ5392107020102XXX

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/202130 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202168 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 2405

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA   MANESTIDestinatar :

 

PRINCIPALA 342str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 23 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

10007499PAROHIA   MANESTI

PRAHOVA MANESTI

342

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         37

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA  ZALHANADestinatar :

 

PRINCIPALA 244str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 24 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

14151003PAROHIA  ZALHANA

PRAHOVA ZALHANAUA

244

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         38

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA COADA IZVORULUIDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 25 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

14152432PAROHIA COADA IZVORULUI

PRAHOVA COADA IZVORULUI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         39

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA BALTITADestinatar :

 

PRINCIPALA 253str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 26 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

14140241PAROHIA BALTITA

PRAHOVA BALTITA

253

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         40

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BISERICA  ADVENTISTA  DE ZIUA ADestinatar :

 

URUITORULUIstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 27 08/01/2021/

codul postal

 

URUITORULUI

4733390BISERICA  ADVENTISTA  DE ZIUA A SAPTE

PRAHOVA ZALHANAUA

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         41

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BISERICA  ADVENTISTA DE ZIUA ADestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 28 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

4733390BISERICA  ADVENTISTA DE ZIUA A

PRAHOVA MANESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         42

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CABINET MEDICAL-DR. ERDURANDestinatar :

 

PRICIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BLEJOIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 29 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

26573346CABINET MEDICAL-DR. ERDURAN GABRIELA -AL

PRAHOVA BLEJOI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         43

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021665 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20213 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 702

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

UNITATEA  MILITARADestinatar :

 

BUCEGI 1str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

NEGOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 30 08/01/2021/

codul postal

 

BUCEGI

13737234UNITATEA  MILITARA 01376-NEGOIESTI

PRAHOVA NEGOIESTI

1

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         45

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. RENIS  ABSOLUT INVESTMENTDestinatar :

 

BLD. FERDINAND 31str nr

bl , sc , et , ap1 2

CONSTANTAjudet

CONSTANTAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 31 08/01/2021/

codul postal

 

BLD. FERDINAND

  RO22205015S.C. RENIS  ABSOLUT INVESTMENT

CONSTANTA CONSTANTA

31

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

1 2

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         46

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. ALCORADIS  PROD  SRLDestinatar :

 

POSTEI 35str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 32 08/01/2021/

codul postal

 

POSTEI

18752669/09.0S.C. ALCORADIS  PROD  SRL

PRAHOVA PLOIESTI

35

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         47

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/20212162 RO97TREZ5392107020102XXX

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/202164 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 2260

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C.OPTIMAL HAUSTECHNIK SRLDestinatar :

 

ZEFIRULUI 40/Cstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 33 08/01/2021/

codul postal

 

ZEFIRULUI

25935790S.C.OPTIMAL HAUSTECHNIK SRL

PRAHOVA PLOIESTI

40/C

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         48

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021155 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/202133 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 188

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PRIMARIA   COMUNEI  MANESTIDestinatar :

 

PRINCIPALA 134str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 34 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

2843817PRIMARIA   COMUNEI  MANESTI

PRAHOVA MANESTI

134

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         49

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20210 RO19TREZ5392116020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. MAGNUS COM SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 68str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 35 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

1311773S.C. MAGNUS COM SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

68

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         56

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C.ALBERTINO  FOREXIM SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 235Bstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 36 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

30894891S.C.ALBERTINO  FOREXIM SRL

PRAHOVA MANESTI

235B

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         57

AUTO 31/03/2021 30/09/2021872 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 906

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. BOGICIF SRLDestinatar :

 

FRASINET 8str nr

bl , sc , et , ap5M 23

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 37 08/01/2021/

codul postal

 

FRASINET

9408675S.C. BOGICIF SRL

PRAHOVA PLOIESTI

8

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

5M

23

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         58

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. NYAND COM SERV SRLDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

judet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 38 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

18643254S.C. NYAND COM SERV SRL

MANESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         60

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C, MICATO TRANS SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 268str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 39 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

18616675S.C, MICATO TRANS SRL

PRAHOVA MANESTI

268

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         61

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.F. IVAN   GH   MICSUNICADestinatar :

 

PRINCIPALA 282str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 40 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

18265787I.F. IVAN   GH   MICSUNICA

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

282

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         62

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C APOSTOL SNCDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 41 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

1301656S.C APOSTOL SNC

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         63

AUTO 31/03/2021 30/09/2021320 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202168 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 388

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

INTRP..INDIVIDUALA -GHEORGHE  IONDestinatar :

 

PRINCIPALA 151str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 42 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

31927903INTRP..INDIVIDUALA -GHEORGHE  ION

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

151

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         65

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202168 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 68

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.I. BIVOLARU GH ALEXANDRUDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 43 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

22205767I.I. BIVOLARU GH ALEXANDRU

PRAHOVA BALTITA

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         66

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. ANGHEL  &  MIHAI COM  SRLDestinatar :

 

PADURII 71str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 44 08/01/2021/

codul postal

 

PADURII

23468818S.C. ANGHEL  &  MIHAI COM  SRL

PRAHOVA BALTITA

71

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         67

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

C.N.    POSTA   ROMANADestinatar :

 

P-TAVICTORIEI 8str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 45 08/01/2021/

codul postal

 

P-TAVICTORIEI

RO427410C.N.    POSTA   ROMANA

PRAHOVA PLOIESTI

8

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         68

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

A.B.A. BUZAU-SGA PRAHOVADestinatar :

 

GR.CANTACUZINO 308str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 46 08/01/2021/

codul postal

 

GR.CANTACUZINO

18286399A.B.A. BUZAU-SGA PRAHOVA

PRAHOVA PLOIESTI

308

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         69

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.  I. PIRVAN  GH. ROXANA MIHAELADestinatar :

 

PADURII 201str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 47 08/01/2021/

codul postal

 

PADURII

28159813I.  I. PIRVAN  GH. ROXANA MIHAELA

PRAHOVA BALTITA

201

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         72

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C.   SISANELU  FOREXIM  SRLDestinatar :

 

DOMNISORI 90-35str nr

bl , sc , et , ap58 B PA 21

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 48 08/01/2021/

codul postal

 

DOMNISORI

18930723S.C.   SISANELU  FOREXIM  SRL

PRAHOVA PLOIESTI

90-35

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

58 B

PA 21

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         74

CLADIRE 31/03/2021 30/09/202115570 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021653 RO44TREZ5392107020202XXX

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/20211240 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20218336 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/202111568 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 37401

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S C  IRISIR   GABY PREST S.R.L.Destinatar :

 

PRINCIPALA 280str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 49 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

28563292S C  IRISIR   GABY PREST S.R.L.

PRAHOVA -MANESTI

280

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         75

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/202136 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20211275 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20219196 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 10541

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. CALIOPE  SRLDestinatar :

 

ELENA DOAMNEI 64str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 50 08/01/2021/

codul postal

 

ELENA DOAMNEI

1347483S.C. CALIOPE  SRL

PRAHOVA PLOIESTI

64

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         76

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SEDIU PRIMARIE - NOUDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 51 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

2843817SEDIU PRIMARIE - NOU

PRAHOVA -MANESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         80

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SCOALA   CU CLASELE  I-VIII-Destinatar :

 

PRINCIPALA 160str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 52 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

 RO29062982SCOALA   CU CLASELE  I-VIII- MANESTI

PRAHOVA -MANESTI

160

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         81

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.I.UNGUREANU  MAGDALENA MIOARADestinatar :

 

ULIERULUI 20-1str nr

bl , sc , et , ap 1

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 53 08/01/2021/

codul postal

 

ULIERULUI

27363407I.I.UNGUREANU  MAGDALENA MIOARA CRIZON

PRAHOVA PLOIESTI

20-1

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

1

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         82

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. DARY COMAGRO SRLDestinatar :

 

ALEEA CASTANILOR 122Bstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 54 08/01/2021/

codul postal

 

ALEEA CASTANILOR

RO22282832S.C. DARY COMAGRO SRL

PRAHOVA MANESTI

122B

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         83

CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021270 RO97TREZ5392107020102XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20212900 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/202112244 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 15448

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

MANEA I.COSTIN-P.F. AUTORIZATADestinatar :

 

PRINCIPALA 377Fstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PUNCT DE LUCRU-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 55 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

30076469MANEA I.COSTIN-P.F. AUTORIZATA

PRAHOVA PUNCT DE LUCRU-MANESTI

377F

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         84

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/2021204 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/2021517 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 755

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.I. ANGHEL CORINA MONICADestinatar :

 

PADURII 170str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 56 08/01/2021/

codul postal

 

PADURII

27182524I.I. ANGHEL CORINA MONICA

PRAHOVA BALTITA

170

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         91

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SNTGN TRANSGAZ SADestinatar :

 

SOSEAUA SIBIULUI 59str nr

bl , sc , et , ap

SIBIUjudet

MEDIASlocalitatea

189 /Nr.inreg. 57 08/01/2021/

codul postal

 

SOSEAUA SIBIULUI

30537180SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS-FORMATIA DE INT

SIBIU MEDIAS

59

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         96

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20217900 RO97TREZ5392107020102XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 7934

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CEC BANK SUCURSALA PLOIESTIDestinatar :

 

CUZA VODAstr nr

bl , sc , et , apB1B

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 58 08/01/2021/

codul postal

 

CUZA VODA

5522692CEC BANK SUCURSALA PLOIESTI

PRAHOVA PLOIESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

B1B2

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :         97

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/202152 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 86

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ASOC. CRESCATORILOR DE ANIMALEDestinatar :

 

PRINCIPALA 149str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 59 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

30217576ASOC. CRESCATORILOR DE ANIMALE  BOVINA

PRAHOVA MANESTI

149

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        100

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/20214267 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 4267

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BETTINI  AGRO SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA -CAMERA 1 1str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 60 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA -CAMERA 1

21815236BETTINI  AGRO SRL

PRAHOVA MANESTI

1

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        101

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/202188 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20212642 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 2764

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC MURNIC TRPC  SRLDestinatar :

 

DRUMUL SERII 11str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 61 08/01/2021/

codul postal

 

DRUMUL SERII

RO1357622SC MURNIC TRPC  SRL

PRAHOVA PLOIESTI

11

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        106

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/20212458 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 2458

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. WZF  FIBER   OPTICDestinatar :

 

BLD    BUCURESTI 31str nr

bl , sc , et , ap11D 3

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 62 08/01/2021/

codul postal

 

BLD    BUCURESTI

RO19165654S.C. WZF  FIBER   OPTIC  CORPORATION

PRAHOVA PLOIESTI

31

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

11D

3

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        108

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20211924 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/2021192 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/2021593 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 2743

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC MID  INTERPREST  AGREGATE  SRLDestinatar :

 

TARLAUA 6 PARCELA  27 F Nstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

SEDIUL - MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 63 08/01/2021/

codul postal

 

TARLAUA 6 PARCELA  27

31427789SC MID  INTERPREST  AGREGATE  SRL

PRAHOVA SEDIUL - MANESTI

F N

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        109

CLADIRE 31/03/2021 30/09/2021974 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN E 31/03/2021 30/09/2021418 RO44TREZ5392107020202XXX

AUTO 31/03/2021 30/09/20213025 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20214453 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 8904

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

P.F. AUTORIZATA  BREZEANU  ADestinatar :

 

PRINCIPALA 215str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 64 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

26834190P.F. AUTORIZATA  BREZEANU  A GHEORGHITA

PRAHOVA ZALHANAUA

215

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        112

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC    CARTIER   DIANIS  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 356str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 65 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

31080417SC    CARTIER   DIANIS  SRL

PRAHOVA COADA IZVORULUI

356

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        115

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

DAVICOS    ALINTEX    SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 41str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 66 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

31636467DAVICOS    ALINTEX    SRL

PRAHOVA MANESTI

41

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        116

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SODAN  DISTRIBUTION SRLDestinatar :

 

LIVEZILOR 271str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 67 08/01/2021/

codul postal

 

LIVEZILOR

32009423SODAN  DISTRIBUTION SRL

PRAHOVA -MANESTI

271

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        117

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S.C. CIOSERV MINERAL SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 371str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

SAT BALTITA -MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 68 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

32047494S.C. CIOSERV MINERAL SRL

PRAHOVA SAT BALTITA -MANESTI

371

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        121

TEREN E 31/03/2021 30/09/202189 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 123

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC CLAR BETON  PREST SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 367str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

SAT COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 69 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

32104115SC CLAR BETON  PREST SRL

PRAHOVA SAT COADA IZVORULUI

367

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        123

AUTO 31/03/2021 30/09/20210 RO19TREZ5392116020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S C DUO CONSOR BOGDAN SERV SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 252str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 70 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

30089760S C DUO CONSOR BOGDAN SERV SRL

PRAHOVA BALTITA

252

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        124

AUTO 31/03/2021 30/09/2021165 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 199

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

DRAGENA ELECTRO PROIECT MONTAJDestinatar :

 

PRINCIPALA 285str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 71 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

33335886DRAGENA ELECTRO PROIECT MONTAJ SRL

PRAHOVA MANESTI

285

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        130

AUTO 31/03/2021 30/09/2021592 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 626

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC TERAGAS & OIL SRLDestinatar :

 

VIDIN -CAMERA  2 9str nr

bl , sc , et , ap57 A 1 3

judet

BUCURESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 72 08/01/2021/

codul postal

 

VIDIN -CAMERA  2

33675721SC TERAGAS & OIL SRL

BUCURESTI

9

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

57 A

1 3

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        131

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/2021150 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 150

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA  IBRIANU-SAT IBRIANUDestinatar :

 

PRICIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 73 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

PAROHIA  IBRIANU-SAT IBRIANU

DAMBOVITA COMUNA CORNESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        132

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA HODARASTI-SAT HODARASTIDestinatar :

 

PRICIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 74 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

PAROHIA HODARASTI-SAT HODARASTI

DAMBOVITA COMUNA CORNESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        133

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA FRASIN -SAT FRASINDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 75 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

PAROHIA FRASIN -SAT FRASIN

DAMBOVITA COMUNA CORNESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        134

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA CATUNU- SAT CATUNUDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 76 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

PAROHIA CATUNU- SAT CATUNU

DAMBOVITA COMUNA CORNESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        135

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PAROHIA  CORNESTI -SAT CORNESTIDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 77 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

PAROHIA  CORNESTI -SAT CORNESTI

DAMBOVITA COMUNA CORNESTI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        136

TEREN E 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

AME  AGROPLUS   SRLDestinatar :

 

SAT POSTARNACU 228str nr

bl , sc , et , ap

DAMBOVITAjudet

COMUNA  CORNESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 78 08/01/2021/

codul postal

 

SAT POSTARNACU

34057222AME  AGROPLUS   SRL

DAMBOVITA COMUNA  CORNESTI

228

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        137

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/2021163 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 163

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SERSESCU MARIANA  INTREPRINDEREDestinatar :

 

PRINCIPALA 115str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 79 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

   34693394SERSESCU MARIANA  INTREPRINDERE

PRAHOVA -MANESTI

115

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        138

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

EXAKT CONSTRUCTIONDestinatar :

 

BISERICII 282str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 80 08/01/2021/

codul postal

 

BISERICII

34511387EXAKT CONSTRUCTION INTERNATIONAL SRL-D

PRAHOVA ZALHANAUA

282

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        139

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

RIST MAR FOREST  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 315str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 81 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

35278256RIST MAR FOREST  SRL

PRAHOVA MANESTI

315

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        141

AUTO 31/03/2021 30/09/2021165 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 199

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

IULIMID INTERPREST SRLDestinatar :

 

CRIVATULUI 224str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 82 08/01/2021/

codul postal

 

CRIVATULUI

35287394IULIMID INTERPREST SRL

PRAHOVA MANESTI

224

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        142

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC STAMA  MOTORS SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 143str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 83 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

34729803SC STAMA  MOTORS SRL

PRAHOVA MANESTI

143

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        143

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC ARY  INTERBIT  LOGISTICSRLDestinatar :

 

ALEEA CASTANILOR 122Bstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 84 08/01/2021/

codul postal

 

ALEEA CASTANILOR

35457375SC ARY  INTERBIT  LOGISTICSRL

PRAHOVA -MANESTI

122B

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        144

AUTO 31/03/2021 30/09/2021342 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 376

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

RODIFLOR  STARCONSTRUCTDestinatar :

 

PRICIPALA 368str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 85 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

34667514RODIFLOR  STARCONSTRUCT

PRAHOVA MANESTI

368

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        147

AUTO 31/03/2021 30/09/2021320 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 354

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC  ACCESORIES PROTOP  MOBILEDestinatar :

 

CRIVATULUI 107str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 86 08/01/2021/

codul postal

 

CRIVATULUI

     34197226SC  ACCESORIES PROTOP  MOBILE  SRL

PRAHOVA BALTITA

107

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        148

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ALEXANDRU    ANDREEA  FLORENTINADestinatar :

 

CRIVATULUI 141str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 87 08/01/2021/

codul postal

 

CRIVATULUI

35841340ALEXANDRU    ANDREEA  FLORENTINA P.F.A

PRAHOVA BALTITA

141

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        149

AUTO 31/03/2021 30/09/2021237 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 271

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SCOALA CU CLS.I-IV SI GRADINITA DEDestinatar :

 

PRINCIPALAstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 88 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

SCOALA CU CLS.I-IV SI GRADINITA DE COPII-

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        150

CLADIRE 31/03/2021 30/09/20210 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CATALUNYA  DIM  MONSSERAT  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 200str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 89 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

  35225588CATALUNYA  DIM  MONSSERAT  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

200

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        151

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

EDI  AGRO SIL SRLDestinatar :

 

BALTITA 326str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 90 08/01/2021/

codul postal

 

BALTITA

35945732EDI  AGRO SIL SRL

PRAHOVA BALTITA

326

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        152

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

TOGASIG ASISTENT UN  BROKERAJDestinatar :

 

PRINCIPALA 90str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 91 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

  35790794TOGASIG ASISTENT UN  BROKERAJ SRL

PRAHOVA MANESTI

90

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        153

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC ELECTROCARBON  S.A SLATINADestinatar :

 

NUFARULUI -VILA 11,CAM 6 15Hstr nr

bl , sc , et , ap

ILFOVjudet

SNAGOVlocalitatea

189 /Nr.inreg. 92 08/01/2021/

codul postal

 

NUFARULUI -VILA 11,CAM 6

       151538SC ELECTROCARBON  S.A SLATINA

ILFOV SNAGOV

15H

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        156

CLADIRE 31/03/2021 30/09/202117514 RO97TREZ5392107020102XXX

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/2021217 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 17731

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ARBORELLA  EUROPE  S.A.S.Destinatar :

 

CAEN,19QUAI DE JUILLET 1400str nr

bl , sc , et , ap

judet

FRANTAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 93 08/01/2021/

codul postal

 

CAEN,19QUAI DE JUILLET

ARBORELLA  EUROPE  S.A.S.

FRANTA

1400

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        158

TEREN E 31/03/2021 30/09/20211917 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 1917

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

CABRAWORLD PROMOTION SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 90str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 94 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

16503246CABRAWORLD PROMOTION SRL

PRAHOVA MANESTI

90

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        159

AUTO 31/03/2021 30/09/2021752 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 786

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.F. CALIN  ALEXANDRINADestinatar :

 

PRINCIPALA 51str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

GURA CRIVATULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 95 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

14515031I.F. CALIN  ALEXANDRINA

PRAHOVA GURA CRIVATULUI

51

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        160

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ROTARY DRILLING CONSULTING  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 319str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 96 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

36738816ROTARY DRILLING CONSULTING  SRL

PRAHOVA -MANESTI

319

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        162

AUTO 31/03/2021 30/09/2021512 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 546

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ELAMAG BEJAN  ELENA SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 346Cstr nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 97 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

36909010ELAMAG BEJAN  ELENA SRL

PRAHOVA -MANESTI

346C

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        163

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

EDIEM SIM  LOGISTIC SRLDestinatar :

 

MANESTI 277str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 98 08/01/2021/

codul postal

 

MANESTI

36758210EDIEM SIM  LOGISTIC SRL

PRAHOVA MANESTI

277

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        165

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PIERRE  AMBIENT  DESIGN  SRL -DDestinatar :

 

PRINCIPALA 315str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 99 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

33648689PIERRE  AMBIENT  DESIGN  SRL -D

PRAHOVA ZALHANAUA

315

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        166

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ATOLI AMBIENTAL   INVEST SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 59str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 100 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

35717572ATOLI AMBIENTAL   INVEST SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

59

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        167

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SOC. PROFESIONALA  NOTARIALADestinatar :

 

STEFAN CEL MARE 1str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 101 08/01/2021/

codul postal

 

STEFAN CEL MARE

36335325SOC. PROFESIONALA  NOTARIALA   IVAN

PRAHOVA PLOIESTI

1

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        169

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/20216399 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20216 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 6439

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

S C  MINI  FARM  CONCEPT SRLDestinatar :

 

CALARASI 3str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 102 08/01/2021/

codul postal

 

CALARASI

31047852S C  MINI  FARM  CONCEPT SRL

PRAHOVA PLOIESTI

3

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        170

TX CLADIRE 31/03/2021 30/09/20217969 RO97TREZ5392107020102XXX

TEREN I 31/03/2021 30/09/20215 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 8008

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ROMAN S ELENA INTREPRINDEREDestinatar :

 

PRINCIPALA 65str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 103 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

37647007ROMAN S ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PRAHOVA ZALHANAUA

65

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        171

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/2021330 RO44TREZ5392107020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 364

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

N HORIA  D SRLDestinatar :

 

COADA IZVORULUI 204str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 104 08/01/2021/

codul postal

 

COADA IZVORULUI

37647015N HORIA  D SRL

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

204

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        173

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC SODAN  COMFRUCT  SRLDestinatar :

 

MANESTI 270str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 105 08/01/2021/

codul postal

 

MANESTI

37379680SC SODAN  COMFRUCT  SRL

PRAHOVA MANESTI

270

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        175

AUTO 31/03/2021 30/09/20213221 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 3255

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

DIMASMIX  SERV SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 146str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 106 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

38039415DIMASMIX  SERV SRL

PRAHOVA BALTITA

146

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        176

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ROMFOREST DIO SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 151str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 107 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

38155533ROMFOREST DIO SRL

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

151

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        178

AUTO 31/03/2021 30/09/2021165 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 199

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

P.F.A. TOTAN  CONSTANTIN -IONDestinatar :

 

PRINCIPALA 145str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 108 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

38013172P.F.A. TOTAN  CONSTANTIN -ION

PRAHOVA MANESTI

145

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        179

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BREZEANU  NICOLAEDestinatar :

 

ZALHANAUA 156str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 109 08/01/2021/

codul postal

 

ZALHANAUA

38017697BREZEANU  NICOLAE  P.F.AUTORIZATA

PRAHOVA ZALHANAUA

156

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        180

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ROMAN  ELENA  IOANADestinatar :

 

PRINCIPALA 232str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 110 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

38256031ROMAN  ELENA  IOANA  INTREPRINDERE

PRAHOVA ZALHANAUA

232

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        181

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

JOELI BELTRANS SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 251str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 111 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

37877375JOELI BELTRANS SRL

PRAHOVA MANESTI

251

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        182

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/20211384 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 1418

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

MICOPLAST  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 234str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 112 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

  RO18362232MICOPLAST  SRL

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

234

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        183

AUTO 31/03/2021 30/09/2021200 RO19TREZ5392116020202XXX

Total impozit 200

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

KICKSTART   WEB SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 182str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 113 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

37145337KICKSTART   WEB SRL

PRAHOVA MANESTI

182

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        188

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PRAM   MAYA  SRLDestinatar :

 

CONSTRUCTIA C1, CAM 2 16str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PAULESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 114 08/01/2021/

codul postal

 

CONSTRUCTIA C1, CAM 2

  26062384PRAM   MAYA  SRL

PRAHOVA PAULESTI

16

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        189

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20210 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PFA  NASTASE CRISTUINA  CRISTINADestinatar :

 

BALTITA 40str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 115 08/01/2021/

codul postal

 

BALTITA

39178608PFA  NASTASE CRISTUINA  CRISTINA MAGDALENA

PRAHOVA -MANESTI

40

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        190

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BISERICA  CRESTINA DUPADestinatar :

 

PRINCIPALA 142str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 116 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

39218737BISERICA  CRESTINA DUPA EVANGHELIE

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

142

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        191

TEREN I 31/03/2021 30/09/20210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 0

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ENDO  ARIES  SRLDestinatar :

 

MANESTI 146str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 117 08/01/2021/

codul postal

 

MANESTI

37609968ENDO  ARIES  SRL

PRAHOVA MANESTI

146

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        192

AUTO 31/03/2021 30/09/2021180 RO19TREZ5392116020202XXX

Total impozit 180

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC  AGRINVEST  SRLDestinatar :

 

SOS.  BRAILEI 9str nr

bl , sc , et , ap2/

BUZAUjudet

BUZAUlocalitatea

189 /Nr.inreg. 118 08/01/2021/

codul postal

 

SOS.  BRAILEI

RO15991548SC  AGRINVEST  SRL

BUZAU BUZAU

9

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

2/

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        193

TEREN E 31/03/2021 30/09/20212920 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 2920

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ARIZONA  FC BAR SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 232str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 119 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

39733589ARIZONA  FC BAR SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

232

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        195

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC PROTECT  PFONE  SRL/DDestinatar :

 

PRINCIPALA 141str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 120 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

36041001SC PROTECT  PFONE  SRL/D

PRAHOVA MANESTI

141

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        196

AUTO 31/03/2021 30/09/2021940 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/2021610 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 1584

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SERBAN MAX  BAU  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 2str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 121 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

39837652SERBAN MAX  BAU  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

2

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        197

AUTO 31/03/2021 30/09/2021200 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 234

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

NEO  GAS INSTAL SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 367str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 122 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

39956050NEO  GAS INSTAL SRL

PRAHOVA COADA IZVORULUI

367

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        198

AUTO 31/03/2021 30/09/202164 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 98

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SNTGN TRANSGAZ SOCIETATE PEDestinatar :

 

PIATA CONSTANTIN I. MOTOS 1str nr

bl , sc , et , ap

SIBIUjudet

MEDIASlocalitatea

189 /Nr.inreg. 123 08/01/2021/

codul postal

 

PIATA CONSTANTIN I. MOTOS

   13068733SNTGN TRANSGAZ SOCIETATE PE ACTIUNI

SIBIU MEDIAS

1

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        199

TX TEREN I 31/03/2021 30/09/2021761 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 761

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

I.F. COSTAS   VALER  CONSTANTINDestinatar :

 

CASTANILOR 117str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 124 08/01/2021/

codul postal

 

CASTANILOR

39606771I.F. COSTAS   VALER  CONSTANTIN

PRAHOVA -MANESTI

117

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        202

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

DASIS PRAHOVADestinatar :

 

CASTANILR 132str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 125 08/01/2021/

codul postal

 

CASTANILR

40388905DASIS PRAHOVA

PRAHOVA -MANESTI

132

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        203

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

LA  MARINICA MARKET  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 106str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 126 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

  41122978LA  MARINICA MARKET  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

106

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        204

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC DAVANT  HOME  CONSTRUCT SRLDestinatar :

 

254str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 127 08/01/2021/

codul postal

 

40569430SC DAVANT  HOME  CONSTRUCT SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

254

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        205

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PROFAG  STORE  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 78str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

Nr.inreg. /

codul postal

 

PRINCIPALA

     41340573PROFAG  STORE  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

78

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        207

AUTO 31/03/2021 30/09/2021200 RO19TREZ5392116020202XXX

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 234

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ALEXANDRU  ALEXANDRU  TRAIAN P.FDestinatar :

 

100str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 129 08/01/2021/

codul postal

 

41552061ALEXANDRU  ALEXANDRU  TRAIAN P.F

PRAHOVA BALTITA

100

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        208

TEREN E 31/03/2021 30/09/202143 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 43

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PETRE   NICOLETA  ANDREIA  I.I.Destinatar :

 

VERII 6str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 130 08/01/2021/

codul postal

 

VERII

41533531PETRE   NICOLETA  ANDREIA  I.I.

PRAHOVA PLOIESTI

6

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        209

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

MARIPOPBAR SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 90str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

-MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 131 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

40393081MARIPOPBAR SRL

PRAHOVA -MANESTI

90

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        212

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BIVOLARU  ANA I.IDestinatar :

 

330str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 132 08/01/2021/

codul postal

 

40654934BIVOLARU  ANA I.I

PRAHOVA BALTITA

330

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        214

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SC  PLAURIS   PROD  SRLDestinatar :

 

GH GR. CANTACUZUNO 186str nr

bl , sc , et , ap1D 3

PRAHOVAjudet

PLOIESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 133 08/01/2021/

codul postal

 

GH GR. CANTACUZUNO

23707915SC  PLAURIS   PROD  SRL

PRAHOVA PLOIESTI

186

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

1D

3

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        215

TX TEREN E 31/03/2021 30/09/2021639 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 639

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

PROFI  FROM FOOD  SRLDestinatar :

 

CALEA SEVER BOCU 31str nr

bl , sc , et , ap

TIMISjudet

TIMISOARAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 134 08/01/2021/

codul postal

 

CALEA SEVER BOCU

11507939PROFI  FROM FOOD  SRL

TIMIS TIMISOARA

31

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        216

AFISAJ 31/03/2021 30/09/20211122 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 1122

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BEKEROM  LOGISTIC  SRLDestinatar :

 

137str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

BALTITAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 135 08/01/2021/

codul postal

 

40963409BEKEROM  LOGISTIC  SRL

PRAHOVA BALTITA

137

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        217

AUTO 31/03/2021 30/09/202171 RO19TREZ5392116020202XXX

CAMIOANE PESTE 12 TONE 31/03/2021 30/09/2021610 RO95TREZ5395033XXX004223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 715

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

HORIANIS  ALEX  SRLDestinatar :

 

PRINCIPALA 204str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

COADA  IZVORULUIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 136 08/01/2021/

codul postal

 

PRINCIPALA

42822368HORIANIS  ALEX  SRL

PRAHOVA COADA  IZVORULUI

204

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        218

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

ADRIANA -JOHN & SONS  SRLDestinatar :

 

PRICIPALA 73str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 137 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

43212619ADRIANA -JOHN & SONS  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

73

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        220

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

SOCIETATEA R&R BETH  SRLDestinatar :

 

SOSEAUA BUCURESTI NORD 18str nr

bl , sc , et , ap2 CA

ILFOVjudet

VOLUNTARIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 138 08/01/2021/

codul postal

 

SOSEAUA BUCURESTI NORD

38509711SOCIETATEA R&R BETH  SRL

ILFOV VOLUNTARI

18

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

2 CA

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        221

TEREN I 31/03/2021 30/09/20212210 RO44TREZ5392107020202XXX

Total impozit 2210

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

BELEASCA  CONSTRUCT  SRLDestinatar :

 

254str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

ZALHANAUAlocalitatea

189 /Nr.inreg. 139 08/01/2021/

codul postal

 

43165193BELEASCA  CONSTRUCT  SRL

PRAHOVA ZALHANAUA

254

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        222

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................

Prezentul document contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 679/2016



MANESTI

2843817

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL 009ROMANIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

Codul de identificare fiscala:
str. PRINCIPALA  nr. 134Adresa/Cont IBAN/tel/fax

2021

TOP CRISAND  CARGOPREST  SRLDestinatar :

 

PRICIPALA 280str nr

bl , sc , et , ap

PRAHOVAjudet

MANESTIlocalitatea

189 /Nr.inreg. 140 08/01/2021/

codul postal

 

PRICIPALA

43378612TOP CRISAND  CARGOPREST  SRL

PRAHOVA MANESTI

280

Suma (lei) Termene de plata Cont IBANCategorie impozit/taxa

, judetul , codul postal ,municipiul/orasul/comuna

satul/sectorul ,str nr , bl , sc

, et , ap

, CIF/CUI

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii

nr. 207/2015  privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se stabilesc urmatoarele obligatii de

plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului

Contribuabilul

MANESTI

Nr. de rol nominal unic :        223

AFISAJ 31/03/2021 30/09/202134 RO38TREZ53921340202XXXXX

Total impozit 34

        Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, începând
    cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de  1 % pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data platii. . Accesoriile
    reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
        Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
        Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la
    organul fiscal local emitent.
        Alte mentiuni ale organului fiscal: ____________________________________________________________________

NITOI CONSTANTIN

PRIMAR , CONSILIER,

LECA TITICA

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

   Nume si prenume ................................................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ..... , nr ............

   Semnatura de primire .................................

   Data ................... sau nr si data confirmarii de primire ...................................................
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