
Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500201

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

D.JUDETEAN NR.201

SC MOVA PROM SRL

Catre SC MOVA PROM SRL

CF/CNP 10592899 Rol 201

       68,00Taxa mijloace transp. pJ /     577,00      495,00     1072,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC MOVA PROM SRL Nr. Rol unic 201

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500201 din

Total restante: 1072,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 68,00

    577,00      495,00              1072,00        68,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500205

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BD.REPUBLICII , NR. 1A , BL.33 , SC. A , ET. 2 ,
AP.7 , URZICENI , IALOMITA

SC COSFAN SRL

Catre SC COSFAN SRL

CF/CNP 17583626 Rol 205

      713,00Imp. cladire intrav. pJ /    1618,00      318,00     1936,00

        6,00Imp. teren intrav. pJ /      12,00        5,00       17,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC COSFAN SRL Nr. Rol unic 205

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500205 din

Total restante: 1953,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 719,00

   1630,00      323,00              1953,00       719,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500206

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

LZ COM

Catre LZ COM

CF/CNP 4831320 Rol 206

Imp. cladire intrav. pJ /     560,00      190,00      750,00

Imp. teren intrav. pJ /    5139,00     1895,00     7034,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LZ COM Nr. Rol unic 206

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500206 din

Total restante: 7784,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   5699,00     2085,00              7784,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500209

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .666, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NIVARO SRL

Catre NIVARO SRL

CF/CNP 25387884 Rol 209

Amenzi / AZ / 079354 / 13.03.2010    1000,00     1000,00

Taxa afisaj /      64,00       16,00       80,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NIVARO SRL Nr. Rol unic 209

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500209 din

Total restante: 1080,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1064,00       16,00              1080,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500212

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. BASARABIA 256, Nr. ...., MUN. BUCURESTI

EUROKURT CONSTRUT SRL

Catre EUROKURT CONSTRUT SRL

CF/CNP 20847663 Rol 212

CH. EXECUTARE / Inst. 5 / 15.01.2014       5,00        5,00

CH. EXECUTARE / Inst. 802 / 15.10.2014       5,00        5,00

CH. EXECUTARE / Inst. 5 / 23.10.2014       5,00        5,00

CH. EXECUTARE / Inst. 5 / 04.12.2014       5,00        5,00

        3,00Imp. teren extrav. pJ /      32,00       23,00       55,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul EUROKURT CONSTRUT SRL Nr. Rol unic 212

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500212 din

Total restante: 75,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

     52,00       23,00                75,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500214

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .383, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SC PRIMA TRANS SRL

Catre SC PRIMA TRANS SRL

CF/CNP 16201760 Rol 214

       68,00Taxa mijloace transp. pJ /     218,00       73,00      291,00

     1176,00Taxa mijloace transp.(>12 t) pJ /    9534,00     7825,00    17359,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC PRIMA TRANS SRL Nr. Rol unic 214

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500214 din

Total restante: 17650,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1244,00

   9752,00     7898,00             17650,00      1244,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500219

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .384, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SC SANGEO TRANS

Catre SC SANGEO TRANS

CF/CNP 1743104 Rol 219

       68,00Taxa mijloace transp. pJ /    1140,00     1803,00     2943,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC SANGEO TRANS Nr. Rol unic 219

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500219 din

Total restante: 2943,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 68,00

   1140,00     1803,00              2943,00        68,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500221

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TRANSIMION S. R. L.

Catre TRANSIMION S. R. L.

CF/CNP 26814657 Rol 221

Amenzi / PV/CP/1282054/01.09.2012    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TRANSIMION S. R. L. Nr. Rol unic 221

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500221 din

Total restante: 1000,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1000,00                          1000,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500228

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SC MILDA STORE

Catre SC MILDA STORE

CF/CNP 19248180 Rol 228

Taxa afisaj /      48,00        8,00       56,00

Taxa afisaj /      35,00        8,00       43,00

Taxa afisaj /      35,00        8,00       43,00

Taxa afisaj /      35,00        8,00       43,00

       35,00Taxa afisaj /      35,00        7,00       42,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC MILDA STORE Nr. Rol unic 228

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500228 din

Total restante: 227,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 35,00

    188,00       39,00               227,00        35,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500232

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

CRIS 93 COM TRANS

Catre CRIS 93 COM TRANS

CF/CNP Rol 232

Taxa afisaj /      32,00        8,00       40,00

Taxa afisaj /      23,00        8,00       31,00

Taxa afisaj /      23,00        8,00       31,00

       23,00Taxa afisaj /      23,00        4,00       27,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRIS 93 COM TRANS Nr. Rol unic 232

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500232 din

Total restante: 129,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 23,00

    101,00       28,00               129,00        23,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500237

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SC AVL SMART COM SRL

Catre SC AVL SMART COM SRL

CF/CNP Rol 237

Taxa afisaj /      76,00       18,00       94,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC AVL SMART COM SRL Nr. Rol unic 237

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500237 din

Total restante: 94,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     76,00       18,00                94,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500242

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DVF MEC SRL

Catre DVF MEC SRL

CF/CNP 32676095 Rol 242

      159,00Taxa mijloace transp. pJ /     153,00       25,00      178,00

TVL /     102,00       44,00      146,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DVF MEC SRL Nr. Rol unic 242

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500242 din

Total restante: 324,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 159,00

    255,00       69,00               324,00       159,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500243

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Pta. Garii de Nord, Nr. .6-8, Sect. 1, MUN.
BUCURESTI

SC GHEORGHE GRIGORE GABRIEL

Catre SC GHEORGHE GRIGORE GABRIEL

CF/CNP 1558316 Rol 243

Concesiune teren /   10553,00    11793,00    22346,00

Imp. teren intrav. pJ /     725,00      450,00     1175,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC GHEORGHE GRIGORE GABRIEL Nr. Rol unic 243

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500243 din

Total restante: 23521,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

  11278,00    12243,00             23521,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500246

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. FLOREASCA , NR.246 C , ETAJ 2-7 ,
BUCURESTI , SECTOR 1

RAIFFEISEN BANK SA

Catre RAIFFEISEN BANK SA

CF/CNP RO361820 Rol 246

Imp. cladire intrav. pJ /      18,00        4,00       22,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RAIFFEISEN BANK SA Nr. Rol unic 246

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500246 din

Total restante: 22,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     18,00        4,00                22,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500249

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Nicolae Titulescu, Nr. 51-59, Bl. 11 B, Sc. A,
Ap. 31, Sect. 1, MUN. BUCURESTI

IANCU ST. FLORENTIN INTREPRINDERE

Catre IANCU ST. FLORENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

CF/CNP 32212753 Rol 249

      113,00Imp. teren extrav. pJ /     320,00       93,00      413,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IANCU ST. FLORENTIN INTREPRINDERE Nr. Rol unic 249

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500249 din

Total restante: 413,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 113,00

    320,00       93,00               413,00       113,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500250

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SC. AGRIDRAG SRL

Catre SC. AGRIDRAG SRL

CF/CNP 17406454 Rol 250

      114,00Imp. teren extrav. pJ /     109,00       19,00      128,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC. AGRIDRAG SRL Nr. Rol unic 250

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500250 din

Total restante: 128,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 114,00

    109,00       19,00               128,00       114,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500253

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SC. ELECTRICAL AND LIGHTING

Catre SC. ELECTRICAL AND LIGHTING ELECTROGAN SRL

CF/CNP 36769693 Rol 253

      407,00Taxa mijloace transp. pJ /     605,00      130,00      735,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC. ELECTRICAL AND LIGHTING ELECTROGAN Nr. Rol unic 253

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500253 din

Total restante: 735,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 407,00

    605,00      130,00               735,00       407,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500261

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ION P. CONSTANTA INTREPRIDERE

Catre ION P. CONSTANTA INTREPRIDERE INDIVIDUALA

CF/CNP 32330317 Rol 261

       23,00Taxa afisaj /      23,00        4,00       27,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ION P. CONSTANTA INTREPRIDERE INDIVIDUALA Nr. Rol unic 261

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500261 din

Total restante: 27,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 23,00

     23,00        4,00                27,00        23,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500264

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..19, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SC. ECOGAN BRIKETTS SRL

Catre SC. ECOGAN BRIKETTS SRL

CF/CNP 40472819 Rol 264

     3010,00Concesiune teren /    2276,00      133,00     2409,00

      183,00Taxa teren prop. de stat intrav. pF /     149,00       28,00     16,00      193,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SC. ECOGAN BRIKETTS SRL Nr. Rol unic 264

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500264 din

Total restante: 2602,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3193,00

   2425,00      161,00     16,00     2602,00      3193,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110500266

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

FRESH LINE PRODUCTION SRL

Catre FRESH LINE PRODUCTION SRL

CF/CNP 34585627 Rol 266

     3763,00Conces. teren extrav. pJ /     605,00       76,00      681,00

      184,00Taxa teren prop. de stat intrav. pF /      32,00        6,00     16,00       54,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FRESH LINE PRODUCTION SRL Nr. Rol unic 266

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110500266 din

Total restante: 735,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3947,00

    637,00       82,00     16,00      735,00      3947,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105002 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520003

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

TUDOR NELI CRISTINA SI MARIN DOINITA

Catre TUDOR NELI CRISTINA SI MARIN DOINITA STEFANIA

CF/CNP Rol 20003

       72,00Imp. teren extrav. pF /     406,00      293,00      699,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR NELI CRISTINA SI MARIN DOINITA Nr. Rol unic 20003

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520003 din

Total restante: 699,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 72,00

    406,00      293,00               699,00        72,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520007

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU N. GHEORGHE

Catre MOCANU N. GHEORGHE

CF/CNP 1500902400430 Rol 20007

Amenzi / PV/PA /2257082/14.02.2014     200,00      200,00

Amenzi / PV/0875488/20.05.2015     100,00      100,00

       14,00Imp. cladire intrav. pF /     113,00       91,00      204,00

      396,00Taxa salubrizare pF /     357,00      36,00      393,00

      106,00Imp. teren intrav. pF /    1102,00     1074,00     2176,00

       86,00Imp. teren extrav. pF /     833,00      803,00     1636,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU N. GHEORGHE Nr. Rol unic 20007

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520007 din

Total restante: 4709,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 602,00

   2705,00     1968,00     36,00     4709,00       602,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520008

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN NEACSU (SERBANESCU C. TIN)

Catre STEFAN NEACSU (SERBANESCU C. TIN)

CF/CNP Rol 20008

        7,00Imp. cladire intrav. pF /       6,00        2,00        8,00

      528,00Taxa salubrizare pF /     476,00      48,00      524,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /      94,00       15,00      109,00

        5,00Imp. teren intrav. pF /       4,00        4,00

       14,00Imp. teren extrav. pF /      14,00        3,00       17,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN NEACSU (SERBANESCU C. TIN) Nr. Rol unic 20008

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520008 din

Total restante: 662,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 652,00

    594,00       20,00     48,00      662,00       652,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520012

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU C. ALEXANDRA

Catre SANDU C. ALEXANDRA

CF/CNP 2470627214600 Rol 20012

CH. EXECUTARE / Inst. 50 / 20.01.2014      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 810 / 15.10.2014      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 21 / 23.10.2014      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 21 / 04.12.2014      50,00       50,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU C. ALEXANDRA Nr. Rol unic 20012

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520012 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520015

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CIOATA ELENA

Catre CIOATA ELENA

CF/CNP 2500419290574 Rol 20015

       21,00Imp. cladire intrav. pF /     157,00      109,00      266,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

      155,00Imp. teren intrav. pF /    1396,00     1147,00     2543,00

       76,00Imp. teren extrav. pF /     629,00      483,00     1112,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIOATA ELENA Nr. Rol unic 20015

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520015 din

Total restante: 4183,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 516,00

   2420,00     1739,00     24,00     4183,00       516,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520019

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD MATEI MARIN SI DOBRA

Catre MD MATEI MARIN SI DOBRA

CF/CNP 2180303214607 Rol 20019

        3,00Imp. cladire intrav. pF /     116,00      115,00      231,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     653,00      528,00     1181,00

      148,00Imp. teren extrav. pF /    1106,00      855,00     1961,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD MATEI MARIN SI DOBRA Nr. Rol unic 20019

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520019 din

Total restante: 3373,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 226,00

   1875,00     1498,00              3373,00       226,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520020

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..40, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI ALEXANDRU

Catre MATEI ALEXANDRU

CF/CNP 1441001214630 Rol 20020

       23,00Imp. cladire intrav. pF /

Taxa salubrizare pF /      70,00       70,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /

      100,00Imp. teren extrav. pF /

       56,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI ALEXANDRU Nr. Rol unic 20020

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520020 din

Total restante: 70,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 254,00

     70,00                            70,00       254,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520023

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU M. MARIA

Catre DUMITRU M. MARIA

CF/CNP 2420825214611 Rol 20023

       31,00Imp. cladire intrav. pF /

      528,00Taxa salubrizare pF /      48,00       48,00

       88,00Imp. teren extrav. pF /

       75,00Imp. teren intrav. pF /

       64,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU M. MARIA Nr. Rol unic 20023

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520023 din

Total restante: 48,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 786,00

                          48,00       48,00       786,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520025

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..48, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MELINTON TUDOREL

Catre MELINTON TUDOREL

CF/CNP 1690323214606 Rol 20025

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      60,00       44,00      104,00

      528,00Taxa salubrizare pF /     476,00      48,00      524,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     514,00      441,00      955,00

      128,00Imp. teren extrav. pF /    1098,00      876,00     1974,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MELINTON TUDOREL Nr. Rol unic 20025

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520025 din

Total restante: 3557,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 741,00

   2148,00     1361,00     48,00     3557,00       741,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520031

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..60, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CONSTANTIN TUDORA

Catre CONSTANTIN TUDORA

CF/CNP 2400622214601 Rol 20031

       39,00Imp. cladire intrav. pF /     112,00       32,00      144,00

      271,00Imp. teren extrav. pF /    1441,00     1156,00     2597,00

       83,00Imp. teren intrav. pF /     576,00      573,00     1149,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN TUDORA Nr. Rol unic 20031

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520031 din

Total restante: 3890,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 393,00

   2129,00     1761,00              3890,00       393,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520033

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..64, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU T. GHEORGHE (ALEXANDRA)

Catre SANDU T. GHEORGHE (ALEXANDRA)

CF/CNP 2300403214608 Rol 20033

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       38,00Imp. teren extrav. pF /

      151,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU T. GHEORGHE (ALEXANDRA) Nr. Rol unic 20033

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520033 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 334,00

                          12,00       12,00       334,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520037

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..76, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEDELCU B. MARIN

Catre NEDELCU B. MARIN

CF/CNP 1290810214631 Rol 20037

       15,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

       39,00Imp. teren extrav. pF /

       75,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEDELCU B. MARIN Nr. Rol unic 20037

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520037 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 393,00

                          24,00       24,00       393,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520047

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PATRUTA D. GHEORGHE

Catre PATRUTA D. GHEORGHE

CF/CNP 1610519214625 Rol 20047

       64,00Imp. cladire intrav. pF /     121,00       24,00      145,00

       92,00Imp. teren intrav. pF /     178,00       35,00      213,00

       27,00Imp. teren extrav. pF /      57,00       10,00       67,00

      273,00Taxa mijloace transp. pF /     645,00      417,00     1062,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PATRUTA D. GHEORGHE Nr. Rol unic 20047

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520047 din

Total restante: 1487,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 456,00

   1001,00      486,00              1487,00       456,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520054

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU GH EMIL SI MARIA

Catre SANDU GH EMIL SI MARIA

CF/CNP 2360501214613 Rol 20054

       67,00Imp. teren extrav. pF /     262,00      193,00      455,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU GH EMIL SI MARIA Nr. Rol unic 20054

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520054 din

Total restante: 455,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 67,00

    262,00      193,00               455,00        67,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520055

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU STEFANA

Catre SANDU STEFANA

CF/CNP 2311101214627 Rol 20055

Amenzi / PILY nr. 37835 din 06.04.2020    1500,00     1500,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU STEFANA Nr. Rol unic 20055

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520055 din

Total restante: 1500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                        1500,00     1500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520057

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOLDOVEANU N. TUDOR

Catre MOLDOVEANU N. TUDOR

CF/CNP 1290504214618 Rol 20057

       29,00Imp. teren extrav. pF /      27,00        5,00       32,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOLDOVEANU N. TUDOR Nr. Rol unic 20057

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520057 din

Total restante: 32,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

     27,00        5,00                32,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520064

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU NELU- CRISTI (SOANA MARIN)

Catre MOCANU NELU- CRISTI (SOANA MARIN)

CF/CNP 1731226472034 Rol 20064

Amenzi / 2748383/14.02.04     135,00      135,00

Amenzi / AU/0508914/25.05.06      50,00       50,00

Amenzi / C/0003231/13.03.2007    1500,00     1500,00

Amenzi / PV/ CC/ 2587027/ 05.02.2009     240,00      240,00

Amenzi / CC7245194/27.01.2011     268,00      268,00

Amenzi / PV/CP/1399433/09.09.2012     280,00      280,00

Amenzi / PV/CP/2490847/28.09.2012     500,00      500,00

Amenzi / pv/cp/3612029/27.02.2013     600,00      600,00

Amenzi / PV/PA/0353922/17.04.2013     200,00      200,00

Amenzi / PV/CP/2853693/12.04.2013     150,00      150,00

Amenzi / PV/CP/2887287/09.04.2013     150,00      150,00

Amenzi / PV/CP/4426589/19.07.2013     320,00      320,00

Amenzi / PV/CP/5042948/21.11.2013     320,00      320,00

Amenzi / PV/CP/5750439/12.11.2013     160,00      160,00

Amenzi / pv/cp/6404786/30.04.2014     170,00      170,00

Amenzi / PV/PLP/0058756/09.07.2014     600,00      600,00

Amenzi / PV/CP/6960036/17.06.2014    3000,00     3000,00

Amenzi / PV/CP/5604786/29.07.2014     360,00      360,00

Amenzi / PV/ISCTR/41184098/12.09.2014    5600,00     5600,00

Amenzi / pv/cp/7965938/08.12.2014     270,00      270,00

Amenzi / PV/CP/8668853/28.02.2015     390,00      390,00

Amenzi / an 2015     585,00      585,00

Amenzi / PV / PILX / 020975 / 21.08.2015    1050,00     1050,00

Amenzi / PV / PBVX / 0027638 / 07.11.2015     210,00      210,00

Amenzi / PV/PL/0002137/05.12.2014 - virat de la rol     160,00      160,00

Amenzi / pv seria PLS-4 NR 45440/30.09.2016     250,00      250,00

Amenzi / PV PLS4 NR 45885/30.09.2016     200,00      200,00

Amenzi / PILX/0081014/02.10.2016     250,00      250,00

Amenzi / PV CC NR3143204/24.02.2017    1305,00     1305,00

Amenzi / PILX nr. 126355 din 03/11/2017     200,00      200,00

Amenzi / CC nr. 3143215 din 10/01/2018     900,00      900,00

Amenzi / PILX nr. 136374 din 15/04/2018    1870,00     1870,00

Amenzi / PILY nr. 8795 din 05/04/2018    1000,00     1000,00

Imp. teren intrav. pF /      33,00       65,00       98,00

      403,00Taxa mijloace transp. pF /    3905,00     3669,00     7574,00
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În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU NELU- CRISTI (SOANA MARIN) Nr. Rol unic 20064

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520064 din

Total restante: 30915,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 403,00

  27181,00     3734,00             30915,00       403,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     2Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520066

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

FATU GHEORGHE

Catre FATU GHEORGHE

CF/CNP 1740704214640 Rol 20066

Amenzi / PV / PLR / 0000496 / 20.03.2020

Amenzi / PV /PAGW/ 0283448 / 03.04.2020

      218,00Imp. cladire intrav. pF /

       62,00Imp. teren extrav. pF /     579,00      725,00     1304,00

       66,00Imp. teren intrav. pF /

      397,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU GHEORGHE Nr. Rol unic 20066

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520066 din

Total restante: 1304,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 743,00

    579,00      725,00              1304,00       743,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520070

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

FATU N. GHEORGHE (NICOLAE)

Catre FATU N. GHEORGHE (NICOLAE)

CF/CNP 1441201214621 Rol 20070

Imp. cladire intrav. pF /

       30,00Imp. teren extrav. pF /     167,00       17,00      184,00

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU N. GHEORGHE (NICOLAE) Nr. Rol unic 20070

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520070 din

Total restante: 184,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 30,00

    167,00       17,00               184,00        30,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520077

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU ELENA

Catre SANDU ELENA

CF/CNP 2360517214615 Rol 20077

        5,00Imp. cladire intrav. pF /      12,00       12,00

       23,00Imp. cladire intrav. pF /      64,00       21,00       85,00

      190,00Imp. teren extrav. pF /     543,00      155,00      698,00

       84,00Imp. teren intrav. pF /     159,00       36,00      195,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU ELENA Nr. Rol unic 20077

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520077 din

Total restante: 990,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 302,00

    778,00      212,00               990,00       302,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520078

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHELUS O. D-TRU SI ZINA

Catre ANGHELUS O. D-TRU SI ZINA

CF/CNP 2380423214604 Rol 20078

      236,00Imp. teren extrav. pF /     890,00      307,00     1197,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS O. D-TRU SI ZINA Nr. Rol unic 20078

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520078 din

Total restante: 1197,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 236,00

    890,00      307,00              1197,00       236,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520080

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU E. MARIN

Catre DUMITRU E. MARIN

CF/CNP 1500101214629 Rol 20080

       31,00Imp. cladire intrav. pF /      85,00       27,00      112,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

      113,00Imp. teren intrav. pF /     592,00      546,00     1138,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU E. MARIN Nr. Rol unic 20080

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520080 din

Total restante: 1381,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 276,00

    796,00      573,00     12,00     1381,00       276,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520081

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DANCIU D. EMILIAN SI MARIOARA

Catre DANCIU D. EMILIAN SI MARIOARA

CF/CNP 2281101214601 Rol 20081

       18,00Imp. cladire intrav. pF /      68,00       27,00       95,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

      152,00Imp. teren extrav. pF /    1145,00      923,00     2068,00

      109,00Imp. teren intrav. pF /     413,00      146,00      559,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DANCIU D. EMILIAN SI MARIOARA Nr. Rol unic 20081

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520081 din

Total restante: 2853,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 411,00

   1745,00     1096,00     12,00     2853,00       411,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520085

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PUSCOI TUDOR

Catre PUSCOI TUDOR

CF/CNP 1670121237308 Rol 20085

Amenzi / PV.AX/2393237/10.07.2006     550,00      550,00

Amenzi / PV.AZ/ 0878794/ 26.06.2008      50,00       50,00

Amenzi / CC/1942620/ 05.04.2009     550,00      550,00

Amenzi / CC/7245907/13.11.2010      70,00       70,00

Amenzi / CC/7245667/08.01.2011     150,00      150,00

Amenzi / AP/2257502/04.03.2011      93,00       93,00

Amenzi / PV/CP/1265859/14.05.2012      99,00       99,00

Amenzi / PV/CP/0039994/16.10.2012     179,00      179,00

Amenzi / PV/PA/1584433/21.03.2013     259,00      259,00

Amenzi / PV/CP/3299051/01.04.2013     109,00      109,00

Amenzi / PV/CP/1265145/28.03.2013     689,00      689,00

Amenzi / PV/CP/5124778/07.10.2013     118,00      118,00

Amenzi / PV/PA/2557109/19.08.2014     219,00      219,00

Amenzi / PV / PACX / 0004654 / 20.10.2015     180,00      180,00

Amenzi / PV / PILX/ 49259 / 18.03.2016     180,00      180,00

Amenzi / PV  ISCTR NR 61008049/03.10.2016     340,00      340,00

Inchiriere teren extravilan /     100,00       93,00      193,00

       39,00Imp. cladire intrav. pF /     190,00       88,00      278,00

      396,00Taxa salubrizare pF /     357,00      36,00      393,00

       25,00Imp. teren extrav. pF /     146,00       58,00      204,00

      207,00Imp. teren intrav. pF /    1005,00      444,00     1449,00

      412,00Taxa mijloace transp. pF /    1906,00      787,00     2693,00
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În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI TUDOR Nr. Rol unic 20085

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520085 din

Total restante: 9045,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1079,00

   7539,00     1470,00     36,00     9045,00      1079,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520086

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...6, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STANEMIR STANCA SI TUDOR

Catre STANEMIR STANCA SI TUDOR

CF/CNP 1680308214651 Rol 20086

Amenzi / PILY nr. 21476 din 17.12.2018     500,00      500,00

Amenzi / PILY nr. 21321 din 04.04.2020    1000,00     1000,00

        7,00Imp. cladire intrav. pF /      64,00       72,00      136,00

      528,00Taxa salubrizare pF /     476,00      48,00      524,00

Imp. teren intrav. pF /     186,00      425,00      611,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /    1044,00     1136,00     2180,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANEMIR STANCA SI TUDOR Nr. Rol unic 20086

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520086 din

Total restante: 4951,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 633,00

   2270,00     1633,00   1048,00     4951,00       633,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520087

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI M. STAN

Catre MATEI M. STAN

CF/CNP 1530909214632 Rol 20087

Amenzi / PV/ PILX / 57649 / 01.04.2016     229,00      229,00

Amenzi / PV / PILX / 53803 / 20.03.2016      10,00       10,00

Amenzi / PPHX/20.02.2016      10,00       10,00

Amenzi / PIFW nr. 34534 din 07.09.2019     190,00      190,00

Inchiriere teren extravilan /     165,00      154,00      319,00

       29,00Imp. cladire intrav. pF /     109,00       39,00      148,00

Taxa salubrizare pF /     175,00      175,00

      660,00Taxa salubrizare pF /     420,00      60,00      480,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /     230,00       81,00      311,00

       82,00Imp. teren intrav. pF /     367,00      132,00      499,00

     1392,00Taxa mijloace transp. pF /    6391,00     2549,00     8940,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI M. STAN Nr. Rol unic 20087

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520087 din

Total restante: 11311,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 2221,00

   8296,00     2955,00     60,00    11311,00      2221,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520088

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TUDOR ST NEACSU

Catre TUDOR ST NEACSU

CF/CNP 1401205214611 Rol 20088

       15,00Imp. cladire intrav. pF /

      660,00Taxa salubrizare pF /      60,00       60,00

       39,00Imp. teren extrav. pF /

       78,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR ST NEACSU Nr. Rol unic 20088

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520088 din

Total restante: 60,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 792,00

                          60,00       60,00       792,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520090

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NISTOR PAULA

Catre NISTOR PAULA

CF/CNP 2700116461518 Rol 20090

       55,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

       19,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NISTOR PAULA Nr. Rol unic 20090

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520090 din

Total restante: 131,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 206,00

    119,00                 12,00      131,00       206,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520092

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHELUS M. ION SI MARIA

Catre ANGHELUS M. ION SI MARIA

CF/CNP 2400108214607 Rol 20092

       15,00Imp. cladire intrav. pF /      72,00       37,00      109,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

       69,00Imp. teren extrav. pF /     181,00       79,00      260,00

      115,00Imp. teren intrav. pF /     559,00      235,00      794,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS M. ION SI MARIA Nr. Rol unic 20092

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520092 din

Total restante: 1294,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 331,00

    931,00      351,00     12,00     1294,00       331,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105200 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520102

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE JENICA (ION )

Catre DOBRE JENICA (ION )

CF/CNP 1720625214611 Rol 20102

Amenzi / PIFW nr. 120096 din 04.07.2020     140,00      140,00

       68,00Imp. cladire intrav. pF /

       94,00Imp. teren intrav. pF /

      366,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE JENICA (ION ) Nr. Rol unic 20102

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520102 din

Total restante: 140,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 528,00

                         140,00      140,00       528,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520105

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GRIGORE ST DUMITRU

Catre GRIGORE ST DUMITRU

CF/CNP 1420509214609 Rol 20105

Amenzi / PV NR 7/02.11.2016    1000,00     1000,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

       80,00Imp. teren extrav. pF /     229,00       67,00      296,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE ST DUMITRU Nr. Rol unic 20105

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520105 din

Total restante: 1558,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 344,00

   1467,00       67,00     24,00     1558,00       344,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520108

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STOEAN GH CONSTANTIN SI ELENA

Catre STOEAN GH CONSTANTIN SI ELENA

CF/CNP 1670501237311 Rol 20108

       18,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

      101,00Imp. teren extrav. pF /

       94,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOEAN GH CONSTANTIN SI ELENA Nr. Rol unic 20108

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520108 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 477,00

                          24,00       24,00       477,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520110

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. .108, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN LUCRETIA

Catre MARIN LUCRETIA

CF/CNP Rol 20110

Imp. teren extrav. pF /      41,00      105,00      146,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN LUCRETIA Nr. Rol unic 20110

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520110 din

Total restante: 146,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     41,00      105,00               146,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520111

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PUSCOI I. NICOLAE

Catre PUSCOI I. NICOLAE

CF/CNP 1440428214601 Rol 20111

       29,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

      289,00Imp. teren extrav. pF /

       82,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI I. NICOLAE Nr. Rol unic 20111

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520111 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 664,00

                          24,00       24,00       664,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520113

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PUSCOI MARIN

Catre PUSCOI MARIN

CF/CNP 1370217214610 Rol 20113

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      95,00       79,00      174,00

       88,00Imp. teren extrav. pF /     418,00      430,00      848,00

       65,00Imp. teren intrav. pF /     575,00      467,00     1042,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI MARIN Nr. Rol unic 20113

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520113 din

Total restante: 2064,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 164,00

   1088,00      976,00              2064,00       164,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520114

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR ST DUMITRU

Catre TUDOR ST DUMITRU

CF/CNP 1590220214608 Rol 20114

Amenzi / PV/AY/0625130/08.10.2006     500,00      500,00

        9,00Imp. teren extrav. pF /      64,00       52,00      116,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR ST DUMITRU Nr. Rol unic 20114

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520114 din

Total restante: 616,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 9,00

    564,00       52,00               616,00         9,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520116

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC. STR.VALEA LUI MIHAI NR.4,SECT. 6

DUMITRU NITA

Catre DUMITRU NITA

CF/CNP 2401008400115 Rol 20116

        6,00Imp. teren extrav. pF /       6,00        2,00        8,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU NITA Nr. Rol unic 20116

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520116 din

Total restante: 8,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

      6,00        2,00                 8,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520117

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEDELCU C. STEFANA

Catre NEDELCU C. STEFANA

CF/CNP Rol 20117

        4,00Imp. cladire intrav. pF /      43,00       27,00       70,00

       82,00Imp. teren extrav. pF /     706,00      673,00     1379,00

       91,00Imp. teren intrav. pF /    1034,00     1086,00     2120,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEDELCU C. STEFANA Nr. Rol unic 20117

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520117 din

Total restante: 3569,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 177,00

   1783,00     1786,00              3569,00       177,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520130

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU GH OPREA

Catre SANDU GH OPREA

CF/CNP 1351106214631 Rol 20130

       24,00Imp. teren extrav. pF /      22,00        5,00       27,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU GH OPREA Nr. Rol unic 20130

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520130 din

Total restante: 27,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 24,00

     22,00        5,00                27,00        24,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520131

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL T. ALEXANDRU

Catre ANGHEL T. ALEXANDRU

CF/CNP 1351130214605 Rol 20131

Amenzi / pv.nr.4/15.09.2016    1000,00     1000,00

      144,00Imp. cladire intrav. pF /    1298,00     1076,00     2374,00

      792,00Taxa salubrizare pF /     714,00      72,00      786,00

      197,00Imp. teren extrav. pF /    1788,00     1618,00     3406,00

       95,00Imp. teren intrav. pF /     857,00      747,00     1604,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL T. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20131

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520131 din

Total restante: 9170,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1228,00

   5657,00     3441,00     72,00     9170,00      1228,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520138

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .137, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA DUMITRU

Catre MANEA DUMITRU

CF/CNP Rol 20138

Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00        2,00

        4,00Imp. teren intrav. pF /     108,00       69,00      177,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA DUMITRU Nr. Rol unic 20138

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520138 din

Total restante: 179,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

    109,00       70,00               179,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520146

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..62, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GHEORGHE S. BADEA

Catre GHEORGHE S. BADEA

CF/CNP 1350624214616 Rol 20146

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

      660,00Taxa salubrizare pF /      60,00       60,00

       89,00Imp. teren extrav. pF /

       74,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GHEORGHE S. BADEA Nr. Rol unic 20146

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520146 din

Total restante: 60,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 836,00

                          60,00       60,00       836,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520149

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..68, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU S. NICOLAE SI SANDU LUCICA

Catre SANDU S. NICOLAE SI SANDU LUCICA

CF/CNP 1600420214616 Rol 20149

Amenzi / PILX nr. 232560 din 16.04.2020     145,00      145,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU S. NICOLAE SI SANDU LUCICA Nr. Rol unic 20149

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520149 din

Total restante: 145,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         145,00      145,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520155

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI M. STAN (MATEI STEFAN)

Catre MATEI M. STAN (MATEI STEFAN)

CF/CNP 1530909214632 Rol 20155

Amenzi / AP/1639707/25.04.2010     200,00      200,00

Amenzi / MB/0004710/11.11.2010     600,00      600,00

Amenzi / PV/ CC/8940570/ 26.05.2011     134,00      134,00

Amenzi / PV -CP/0918962/30.10.2011     134,00      134,00

Amenzi / PV/PA/2558925/25.03.2012     500,00      500,00

Amenzi / PV/PA/1435444/23.07.2013    1000,00     1000,00

Amenzi / PV/PA/1940035/22.09.2013     800,00      800,00

Amenzi / PV/PA/2102601/23.10.2013     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/2257078/06.01.2014     300,00      300,00

Amenzi / PV/PA/2257094/17.03.2014     500,00      500,00

Amenzi / PF/0550176/05.09.2016     800,00      800,00

       88,00Imp. cladire intrav. pF /     862,00      639,00     1501,00

       87,00Imp. teren extrav. pF /     615,00      402,00     1017,00

       97,00Imp. teren intrav. pF /     660,00      407,00     1067,00

      434,00Taxa mijloace transp. pF /    1266,00      367,00     1633,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI M. STAN (MATEI STEFAN) Nr. Rol unic 20155

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520155 din

Total restante: 10386,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 706,00

   8571,00     1815,00             10386,00       706,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520156

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRIN NICOLAE SI MARIA

Catre DOBRIN NICOLAE SI MARIA

CF/CNP 2490303214620 Rol 20156

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      30,00        9,00       39,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /     166,00       48,00      214,00

      100,00Imp. teren intrav. pF /     284,00       81,00      365,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRIN NICOLAE SI MARIA Nr. Rol unic 20156

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520156 din

Total restante: 618,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 168,00

    480,00      138,00               618,00       168,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520159

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN GH ION

Catre STEFAN GH ION

CF/CNP 1510326214602 Rol 20159

Amenzi / PV/AY/0143210/31.07.2006      50,00       50,00

Amenzi / PV/PA/26.03.2012     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/0467076/26.03.2012     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/0536995/08.09.2012     200,00      200,00

Amenzi / PILY nr. 14467 din 31.05.2019     200,00      200,00

       13,00Imp. cladire intrav. pF /     146,00      154,00      300,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /     583,00      658,00     1241,00

       91,00Imp. teren intrav. pF /    1077,00     1203,00     2280,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN GH ION Nr. Rol unic 20159

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520159 din

Total restante: 4671,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 162,00

   2656,00     2015,00              4671,00       162,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520162

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .400, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CIRLIGEANU GHEORGHE SI STEFANA

Catre CIRLIGEANU GHEORGHE SI STEFANA

CF/CNP Rol 20162

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      90,00      118,00      208,00

Imp. teren intrav. pF /    1805,00     2463,00     4268,00

       65,00Imp. teren extrav. pF /    1118,00     1260,00     2378,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIRLIGEANU GHEORGHE SI STEFANA Nr. Rol unic 20162

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520162 din

Total restante: 6854,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 71,00

   3013,00     3841,00              6854,00        71,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520165

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ILIE D. GHEORGHE

Catre ILIE D. GHEORGHE

CF/CNP Rol 20165

Imp. teren intrav. pF /       3,00        3,00

       12,00Imp. teren extrav. pF /     111,00      120,00      231,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ILIE D. GHEORGHE Nr. Rol unic 20165

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520165 din

Total restante: 234,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 12,00

    114,00      120,00               234,00        12,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520169

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..13, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PUSCOI STEFAN

Catre PUSCOI STEFAN

CF/CNP 1380826214631 Rol 20169

Amenzi / PV/CP/7839754/19.02.2015      45,00       45,00

       21,00Imp. cladire intrav. pF /      99,00       41,00      140,00

       77,00Imp. teren extrav. pF /     582,00      627,00     1209,00

Imp. teren intrav. pF /      293,00      293,00

      120,00Imp. teren intrav. pF /    1308,00     1542,00     2850,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI STEFAN Nr. Rol unic 20169

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520169 din

Total restante: 4537,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 218,00

   2034,00     2503,00              4537,00       218,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520173

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN STEFAN

Catre DAMIAN STEFAN

CF/CNP 1620619400541 Rol 20173

       34,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       93,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN STEFAN Nr. Rol unic 20173

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520173 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 259,00

                          12,00       12,00       259,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520174

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD. MANEA N. I. CONSTANTIN

Catre MD. MANEA N. I. CONSTANTIN

CF/CNP 1321005214620 Rol 20174

       24,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

      176,00Imp. teren extrav. pF /

       36,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD. MANEA N. I. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20174

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520174 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 368,00

                          12,00       12,00       368,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520177

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PATRUTA C. STEFAN SI ANA

Catre PATRUTA C. STEFAN SI ANA

CF/CNP 2340910214649 Rol 20177

       16,00Imp. cladire intrav. pF /      15,00        3,00       18,00

        7,00Imp. teren intrav. pF /       7,00        7,00

      181,00Imp. teren extrav. pF /     172,00       27,00      199,00

       87,00Imp. teren intrav. pF /      83,00       14,00       97,00

        9,00Taxa mijloace transp. pF /       9,00        2,00       11,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PATRUTA C. STEFAN SI ANA Nr. Rol unic 20177

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520177 din

Total restante: 332,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 300,00

    286,00       46,00               332,00       300,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520178

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MARINA I. ALEXANDRINA

Catre MARINA I. ALEXANDRINA

CF/CNP 2300621214635 Rol 20178

       13,00Imp. cladire intrav. pF /      76,00       43,00      119,00

       94,00Imp. teren intrav. pF /     561,00      287,00      848,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARINA I. ALEXANDRINA Nr. Rol unic 20178

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520178 din

Total restante: 967,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 107,00

    637,00      330,00               967,00       107,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520181

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR V. ALEXANDRU

Catre TUDOR V. ALEXANDRU

CF/CNP 1610916214621 Rol 20181

       39,00Imp. cladire intrav. pF /     284,00      202,00      486,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /     434,00      293,00      727,00

       93,00Imp. teren intrav. pF /     739,00      528,00     1267,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR V. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20181

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520181 din

Total restante: 2480,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

   1457,00     1023,00              2480,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520187

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC, STR IORDACHE GOLESCU , NR.10BL 29
SC A AP 21

FLUIERAS MIHAI

Catre FLUIERAS MIHAI

CF/CNP 1501104400606 Rol 20187

      141,00Imp. cladire intrav. pF /     400,00      114,00      514,00

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      44,00       23,00       67,00

      122,00Imp. teren intrav. pF /     347,00       99,00      446,00

       27,00Imp. teren intrav. pF /     154,00       57,00      211,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FLUIERAS MIHAI Nr. Rol unic 20187

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520187 din

Total restante: 1238,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 302,00

    945,00      293,00              1238,00       302,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105201 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520191

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..41, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DUMITRU TANASE SI DUMITRU SAFTA

Catre DUMITRU TANASE SI DUMITRU SAFTA

CF/CNP 1310113214617 Rol 20191

       33,00Imp. teren extrav. pF /      31,00        6,00       37,00

        5,00Imp. teren intrav. pF /       5,00        1,00        6,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU TANASE SI DUMITRU SAFTA Nr. Rol unic 20191

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520191 din

Total restante: 43,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 38,00

     36,00        7,00                43,00        38,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520198

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DINU T. MARGARETA

Catre DINU T. MARGARETA

CF/CNP 2220423214609 Rol 20198

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      45,00       37,00       82,00

      162,00Imp. teren extrav. pF /    1070,00      636,00     1706,00

       76,00Imp. teren intrav. pF /     596,00      403,00      999,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DINU T. MARGARETA Nr. Rol unic 20198

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520198 din

Total restante: 2787,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 244,00

   1711,00     1076,00              2787,00       244,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520205

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STANCIU I. ALEXANDRU

Catre STANCIU I. ALEXANDRU

CF/CNP 1231113214601 Rol 20205

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

       94,00Imp. teren intrav. pF /

      308,00Imp. teren extrav. pF /    2501,00     2292,00     4793,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU I. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20205

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520205 din

Total restante: 4793,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 415,00

   2501,00     2292,00              4793,00       415,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520211

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA I. ALEXANDRU

Catre CRISTEA I. ALEXANDRU

CF/CNP 1621214214603 Rol 20211

CH. EXECUTARE / Inst. 165 / 16.09.2013      41,00       41,00

CH. EXECUTARE / Inst. 211 / 04.06.2014      41,00       41,00

CH. EXECUTARE / Inst. 842 / 15.10.2014      41,00       41,00

CH. EXECUTARE / Inst. 143 / 23.10.2014      41,00       41,00

CH. EXECUTARE / Inst. 138 / 04.12.2014      41,00       41,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA I. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20211

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520211 din

Total restante: 205,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    205,00                           205,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520212

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

OPREA N. COSTIN

Catre OPREA N. COSTIN

CF/CNP 1710206214619 Rol 20212

Amenzi / PIFX nr. 92915 din 09/11/2017     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 43808 din 02.08.2019     290,00      290,00

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      33,00        9,00       42,00

       79,00Imp. teren intrav. pF /     226,00       63,00      289,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     193,00       60,00      253,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA N. COSTIN Nr. Rol unic 20212

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520212 din

Total restante: 1164,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 155,00

   1032,00      132,00              1164,00       155,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520216

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TANASE PAULA

Catre TANASE PAULA

CF/CNP 2400629214641 Rol 20216

CH. EXECUTARE / Inst. 216 / 25.02.2013      43,00       43,00

CH. EXECUTARE / Inst. 169 / 16.09.2013      43,00       43,00

CH. EXECUTARE / Inst. 844 / 15.10.2014      43,00       43,00

CH. EXECUTARE / Inst. 147 / 23.10.2014      43,00       43,00

CH. EXECUTARE / Inst. 142 / 04.12.2014      43,00       43,00

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      47,00       52,00       99,00

Imp. teren intrav. pF /      127,00      127,00

       96,00Imp. teren extrav. pF /     614,00      872,00     1486,00

       92,00Imp. teren intrav. pF /     614,00      646,00     1260,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANASE PAULA Nr. Rol unic 20216

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520216 din

Total restante: 3187,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 198,00

   1490,00     1697,00              3187,00       198,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520219

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHEL IORDANA -. STEFAN

Catre ANGHEL IORDANA -. STEFAN

CF/CNP 1620618400450 Rol 20219

CH. EXECUTARE / Inst. 219 / 25.02.2013      45,00       45,00

CH. EXECUTARE / Inst. 172 / 16.09.2013      45,00       45,00

CH. EXECUTARE / Inst. 845 / 15.10.2014      45,00       45,00

CH. EXECUTARE / Inst. 149 / 23.10.2014      45,00       45,00

CH. EXECUTARE / Inst. 144 / 04.12.2014      45,00       45,00

       68,00Imp. cladire intrav. pF /     606,00      579,00     1185,00

      162,00Imp. teren extrav. pF /    1875,00     2171,00     4046,00

      133,00Imp. teren intrav. pF /    1549,00     1632,00     3181,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL IORDANA -. STEFAN Nr. Rol unic 20219

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520219 din

Total restante: 8637,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 363,00

   4255,00     4382,00              8637,00       363,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520222

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN GH DUMITRU

Catre CONSTANTIN GH DUMITRU

CF/CNP 1530705214618 Rol 20222

CH. EXECUTARE / Inst. 222 / 25.02.2013      47,00       47,00

CH. EXECUTARE / Inst. 175 / 16.09.2013      47,00       47,00

CH. EXECUTARE / Inst. 848 / 15.10.2014      47,00       47,00

CH. EXECUTARE / Inst. 152 / 23.10.2014      47,00       47,00

CH. EXECUTARE / Inst. 146 / 04.12.2014      47,00       47,00

       32,00Imp. cladire intrav. pF /     198,00      178,00      376,00

      132,00Imp. teren extrav. pF /    1474,00     1667,00     3141,00

       81,00Imp. teren intrav. pF /     817,00      826,00     1643,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN GH DUMITRU Nr. Rol unic 20222

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520222 din

Total restante: 5395,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 245,00

   2724,00     2671,00              5395,00       245,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520230

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. SOLD, Nr. ...8, Bl. L 32, Sc. 2, Ap. 51, MUN.
BUCURESTI

IORDACHESCU VIORICA

Catre IORDACHESCU VIORICA

CF/CNP 2460316400229 Rol 20230

CH. EXECUTARE / Inst. 63 / 23.01.2014      63,00       63,00

CH. EXECUTARE / Inst. 850 / 15.10.2014      63,00       63,00

CH. EXECUTARE / Inst. 155 / 23.10.2014      63,00       63,00

CH. EXECUTARE / Inst. 148 / 04.12.2014      63,00       63,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IORDACHESCU VIORICA Nr. Rol unic 20230

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520230 din

Total restante: 252,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    252,00                           252,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520234

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PAREPA N. IONEL

Catre PAREPA N. IONEL

CF/CNP 1531120214630 Rol 20234

Tertaxa arendat  extravilan. propr.privata /      50,00      364,00      414,00

CH. EXECUTARE / Inst. 233 / 25.02.2013      48,00       48,00

CH. EXECUTARE / Inst. 181 / 16.09.2013      48,00       48,00

CH. EXECUTARE / Inst. 852 / 15.10.2014      48,00       48,00

CH. EXECUTARE / Inst. 159 / 23.10.2014      48,00       48,00

CH. EXECUTARE / Inst. 151 / 04.12.2014      48,00       48,00

       11,00Imp. cladire intrav. pF /     107,00       96,00      203,00

      198,00Imp. teren extrav. pF /    1752,00     1653,00     3405,00

       47,00Imp. teren intrav. pF /     480,00      482,00      962,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA N. IONEL Nr. Rol unic 20234

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520234 din

Total restante: 5224,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 256,00

   2629,00     2595,00              5224,00       256,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520242

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD BACIU ALEXANDRA

Catre MD BACIU ALEXANDRA

CF/CNP Rol 20242

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      98,00       66,00      164,00

       35,00Imp. teren extrav. pF /     258,00      171,00      429,00

       82,00Imp. teren intrav. pF /     630,00      382,00     1012,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD BACIU ALEXANDRA Nr. Rol unic 20242

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520242 din

Total restante: 1605,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 128,00

    986,00      619,00              1605,00       128,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520243

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .246, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE D. TUDOR

Catre DOBRE D. TUDOR

CF/CNP 1440306214634 Rol 20243

      129,00Imp. teren extrav. pF /     320,00      353,00      673,00

      532,00Taxa mijloace transp. pF /    1810,00      770,00     2580,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE D. TUDOR Nr. Rol unic 20243

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520243 din

Total restante: 3253,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 661,00

   2130,00     1123,00              3253,00       661,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520253

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DINU M. CONSTANTIN

Catre DINU M. CONSTANTIN

CF/CNP 1320623214600 Rol 20253

       19,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

       97,00Imp. teren intrav. pF /

      109,00Imp. teren extrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DINU M. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20253

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520253 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 489,00

                          24,00       24,00       489,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520255

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..19, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MAINEA I. IOANA

Catre MAINEA I. IOANA

CF/CNP 2260716214605 Rol 20255

       15,00Imp. teren extrav. pF /      29,00       23,00       52,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA I. IOANA Nr. Rol unic 20255

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520255 din

Total restante: 52,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 15,00

     29,00       23,00                52,00        15,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520256

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAREPA N. NEACSU

Catre PAREPA N. NEACSU

CF/CNP 1480525214624 Rol 20256

CH. EXECUTARE / Inst. 254 / 25.02.2013      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 199 / 16.09.2013      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 857 / 15.10.2014      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 173 / 23.10.2014      50,00       50,00

CH. EXECUTARE / Inst. 164 / 04.12.2014      50,00       50,00

       20,00Imp. cladire intrav. pF /      20,00        4,00       24,00

      112,00Imp. teren extrav. pF /      70,00       12,00       82,00

      169,00Imp. teren intrav. pF /     162,00       27,00      189,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA N. NEACSU Nr. Rol unic 20256

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520256 din

Total restante: 545,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 301,00

    502,00       43,00               545,00       301,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520260

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

BUZICA VASILE

Catre BUZICA VASILE

CF/CNP 1630801400902 Rol 20260

CH. EXECUTARE / Inst. 258 / 25.02.2013      51,00       51,00

CH. EXECUTARE / Inst. 202 / 16.09.2013      51,00       51,00

CH. EXECUTARE / Inst. 858 / 15.10.2014      51,00       51,00

CH. EXECUTARE / Inst. 175 / 23.10.2014      51,00       51,00

CH. EXECUTARE / Inst. 166 / 04.12.2014      51,00       51,00

       79,00Imp. cladire intrav. pF /

       72,00Imp. teren intrav. pF /      17,00       57,00       74,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BUZICA VASILE Nr. Rol unic 20260

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520260 din

Total restante: 329,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 151,00

    272,00       57,00               329,00       151,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520262

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHELUS M. DUMITRU

Catre ANGHELUS M. DUMITRU

CF/CNP 1580109214618 Rol 20262

CH. EXECUTARE / Inst. 168 / 04.12.2014      52,00       52,00

       22,00Imp. cladire intrav. pF /      84,00       32,00      116,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     163,00      256,00      419,00

       91,00Imp. teren intrav. pF /     621,00      406,00     1027,00

      366,00Taxa mijloace transp. pF /    3918,00     3612,00     7530,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS M. DUMITRU Nr. Rol unic 20262

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520262 din

Total restante: 9144,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 508,00

   4838,00     4306,00              9144,00       508,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520263

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHEL N. TUDOR

Catre ANGHEL N. TUDOR

CF/CNP 1300508214603 Rol 20263

       15,00Imp. teren extrav. pF /      70,00       12,00       82,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL N. TUDOR Nr. Rol unic 20263

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520263 din

Total restante: 82,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 15,00

     70,00       12,00                82,00        15,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520267

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...6, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TANASE CONSTANTA

Catre TANASE CONSTANTA

CF/CNP 2460301400959 Rol 20267

       45,00Imp. teren extrav. pF /     295,00      194,00      489,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANASE CONSTANTA Nr. Rol unic 20267

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520267 din

Total restante: 489,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 45,00

    295,00      194,00               489,00        45,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520272

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAREPA ST NICU

Catre PAREPA ST NICU

CF/CNP 1540320214619 Rol 20272

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00        3,00       19,00

       26,00Imp. teren extrav. pF /      24,00        3,00       27,00

       77,00Imp. teren intrav. pF /      73,00       12,00       85,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA ST NICU Nr. Rol unic 20272

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520272 din

Total restante: 131,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 120,00

    113,00       18,00               131,00       120,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520273

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

NICOARA R. NICOLAE (TANASE ANDREI)

Catre NICOARA R. NICOLAE (TANASE ANDREI)

CF/CNP 1491022400592 Rol 20273

       62,00Imp. teren extrav. pF /     617,00      655,00     1272,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOARA R. NICOLAE (TANASE ANDREI) Nr. Rol unic 20273

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520273 din

Total restante: 1272,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 62,00

    617,00      655,00              1272,00        62,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520275

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..22, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SANDU I. NICOLAE

Catre SANDU I. NICOLAE

CF/CNP 1380913214621 Rol 20275

       14,00Imp. cladire intrav. pF /      68,00       34,00      102,00

      154,00Imp. teren extrav. pF /     575,00      203,00      778,00

      138,00Imp. teren intrav. pF /     262,00       64,00      326,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU I. NICOLAE Nr. Rol unic 20275

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520275 din

Total restante: 1206,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 306,00

    905,00      301,00              1206,00       306,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520288

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .292, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPREA ALEXANDRINA

Catre OPREA ALEXANDRINA

CF/CNP Rol 20288

       58,00Imp. teren extrav. pF /     190,00       83,00      273,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA ALEXANDRINA Nr. Rol unic 20288

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520288 din

Total restante: 273,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    190,00       83,00               273,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520289

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..52, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BICHIR M. GHEORGHE

Catre BICHIR M. GHEORGHE

CF/CNP 1660314237350 Rol 20289

       27,00Imp. cladire intrav. pF /      49,00       13,00       62,00

      181,00Imp. teren intrav. pF /     481,00      126,00      607,00

       48,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BICHIR M. GHEORGHE Nr. Rol unic 20289

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520289 din

Total restante: 669,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 256,00

    530,00      139,00               669,00       256,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105202 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520291

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..56, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA AURICA

Catre CRISTEA AURICA

CF/CNP 1370315214619 Rol 20291

        5,00Imp. teren extrav. pF /       3,00        1,00        4,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA AURICA Nr. Rol unic 20291

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520291 din

Total restante: 4,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 5,00

      3,00        1,00                 4,00         5,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520292

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..58, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CULEA C. VASILE

Catre CULEA C. VASILE

CF/CNP 1420915214608 Rol 20292

       18,00Imp. cladire intrav. pF /      52,00        8,00       60,00

       94,00Imp. teren extrav. pF /     202,00       31,00      233,00

       95,00Imp. teren intrav. pF /     172,00       26,00      198,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CULEA C. VASILE Nr. Rol unic 20292

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520292 din

Total restante: 491,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 207,00

    426,00       65,00               491,00       207,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520294

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..47, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ION IOANA

Catre ION IOANA

CF/CNP 2270201214606 Rol 20294

Imp. cladire intrav. pF /

      150,00Imp. teren extrav. pF /     178,00       36,00      214,00

       81,00Imp. teren intrav. pF /      53,00       38,00       91,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ION IOANA Nr. Rol unic 20294

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520294 din

Total restante: 305,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 231,00

    231,00       74,00               305,00       231,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520299

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GHEORGHE SMARANDA

Catre GHEORGHE SMARANDA

CF/CNP Rol 20299

        4,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00       16,00

      126,00Imp. teren extrav. pF /    1090,00     1048,00     2138,00

       77,00Imp. teren intrav. pF /     896,00     1391,00     2287,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GHEORGHE SMARANDA Nr. Rol unic 20299

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520299 din

Total restante: 4441,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 207,00

   2002,00     2439,00              4441,00       207,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520302

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE D. IONEL

Catre DOBRE D. IONEL

CF/CNP 1750810214639 Rol 20302

Amenzi / PILX nr. 225594 din 08/06/2018    1255,00     1255,00

Amenzi / PNTX nr. 195327     820,00      820,00

Amenzi / PBRW nr. 7551 din 15.05.2019     290,00      290,00

Amenzi / PV / PCC / 0003177 / 11.02.2020

       14,00Imp. cladire intrav. pF /     112,00       84,00      196,00

       92,00Imp. teren intrav. pF /     540,00      401,00      941,00

      120,00Taxa mijloace transp. pF /     613,00      485,00     1098,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE D. IONEL Nr. Rol unic 20302

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520302 din

Total restante: 4600,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 226,00

   3630,00      970,00              4600,00       226,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105203 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520305

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ROSU M. ION (BREAZU IOANA)

Catre ROSU M. ION (BREAZU IOANA)

CF/CNP 2280913214627 Rol 20305

CH. EXECUTARE / Inst. 205 / 23.10.2014      56,00       56,00

CH. EXECUTARE / Inst. 194 / 04.12.2014      56,00       56,00

       14,00Imp. cladire intrav. pF /

       66,00Imp. teren extrav. pF /     324,00      160,00      484,00

       88,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ROSU M. ION (BREAZU IOANA) Nr. Rol unic 20305

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520305 din

Total restante: 596,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 168,00

    436,00      160,00               596,00       168,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520306

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICU STEFANA

Catre VOICU STEFANA

CF/CNP 2370618214636 Rol 20306

CH. EXECUTARE / Inst. 301 / 25.02.2013      57,00       57,00

CH. EXECUTARE / Inst. 234 / 16.09.2013      57,00       57,00

CH. EXECUTARE / Inst. 867 / 15.10.2014      57,00       57,00

CH. EXECUTARE / Inst. 206 / 23.10.2014      57,00       57,00

CH. EXECUTARE / Inst. 195 / 04.12.2014      57,00       57,00

       15,00Imp. cladire intrav. pF /

      157,00Imp. teren extrav. pF /

      155,00Imp. teren intrav. pF /     185,00       38,00      223,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU STEFANA Nr. Rol unic 20306

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520306 din

Total restante: 508,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 327,00

    470,00       38,00               508,00       327,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520310

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Refrenului, Nr. 42 B, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

VOICU TUDOR

Catre VOICU TUDOR

CF/CNP 1500522400920 Rol 20310

Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU TUDOR Nr. Rol unic 20310

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520310 din

Total restante: 131,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 132,00

    119,00                 12,00      131,00       132,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520312

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ISPAS D. ION

Catre ISPAS D. ION

CF/CNP 1680509214635 Rol 20312

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      75,00       45,00      120,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

      193,00Imp. teren extrav. pF /    1098,00      576,00     1674,00

      123,00Imp. teren intrav. pF /     738,00      378,00     1116,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ISPAS D. ION Nr. Rol unic 20312

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520312 din

Total restante: 3041,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 459,00

   2030,00      999,00     12,00     3041,00       459,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520313

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION GHEORGHE

Catre SIMION GHEORGHE

CF/CNP 1490827214610 Rol 20313

Amenzi / R19 nr. 767258 din 26.11.2019     250,00      250,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

      -20,00Imp. teren intrav. pF /

Taxa mijloace transp. pF /

Taxa mijloace transp.(>12 t) pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION GHEORGHE Nr. Rol unic 20313

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520313 din

Total restante: 250,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: -20,00

                         250,00      250,00       -20,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520314

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICU A. STEFAN

Catre VOICU A. STEFAN

CF/CNP 1630125214631 Rol 20314

CH. EXECUTARE / Inst. 309 / 25.02.2013      59,00       59,00

CH. EXECUTARE / Inst. 240 / 16.09.2013      59,00       59,00

CH. EXECUTARE / Inst. 870 / 15.10.2014      59,00       59,00

CH. EXECUTARE / Inst. 211 / 23.10.2014      59,00       59,00

CH. EXECUTARE / Inst. 198 / 04.12.2014      59,00       59,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU A. STEFAN Nr. Rol unic 20314

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520314 din

Total restante: 295,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    295,00                           295,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520315

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICU P. ION (TUDORA)

Catre VOICU P. ION (TUDORA)

CF/CNP 2460611214635 Rol 20315

       16,00Imp. cladire intrav. pF /      15,00        3,00       18,00

       52,00Imp. teren extrav. pF /      50,00        9,00       59,00

       77,00Imp. teren intrav. pF /      73,00       12,00       85,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU P. ION (TUDORA) Nr. Rol unic 20315

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520315 din

Total restante: 162,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 145,00

    138,00       24,00               162,00       145,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520317

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..52, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DINU VASILE SI CALIN IOANA

Catre DINU VASILE SI CALIN IOANA

CF/CNP Rol 20317

Imp. cladire intrav. pF /      27,00       20,00       47,00

Imp. teren intrav. pF /     111,00       69,00      180,00

Imp. teren extrav. pF /     310,00      221,00      531,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DINU VASILE SI CALIN IOANA Nr. Rol unic 20317

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520317 din

Total restante: 758,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    448,00      310,00               758,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520318

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. .322, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICU P. JEAN

Catre VOICU P. JEAN

CF/CNP 1361107214606 Rol 20318

       52,00Imp. teren extrav. pF /     429,00      359,00      788,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU P. JEAN Nr. Rol unic 20318

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520318 din

Total restante: 788,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 52,00

    429,00      359,00               788,00        52,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520319

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..56, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA I. NEACSU

Catre CRISTEA I. NEACSU

CF/CNP 1580923214621 Rol 20319

Amenzi / PV . PCA/ 2772897/ 02.12.2007     663,00      663,00

Amenzi / PV.AY/ 0143211 / 31.07.2006      50,00       50,00

Imp. cladire intrav. pF /       2,00        2,00

Imp. cladire intrav. pF /     192,00      298,00      490,00

       28,00Imp. cladire intrav. pF /     172,00       98,00      270,00

Imp. teren intrav. pF /     672,00     1084,00     1756,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     306,00      321,00      627,00

      151,00Imp. teren intrav. pF /    1204,00     1137,00     2341,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA I. NEACSU Nr. Rol unic 20319

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520319 din

Total restante: 6199,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 208,00

   3261,00     2938,00              6199,00       208,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520323

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BOLBORICI J. ALEXANDRU

Catre BOLBORICI J. ALEXANDRU

CF/CNP 1320626214609 Rol 20323

Imp. teren extrav. pF /       1,00        1,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BOLBORICI J. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20323

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520323 din

Total restante: 1,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

      1,00                             1,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520326

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION GR ION

Catre SIMION GR ION

CF/CNP 1310212214618 Rol 20326

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      34,00       14,00       48,00

       53,00Imp. teren extrav. pF /     201,00       72,00      273,00

       93,00Imp. teren intrav. pF /     262,00       76,00      338,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION GR ION Nr. Rol unic 20326

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520326 din

Total restante: 659,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 154,00

    497,00      162,00               659,00       154,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520331

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU F. ION

Catre RADU F. ION

CF/CNP 1360528214638 Rol 20331

       24,00Imp. cladire intrav. pF /      64,00       21,00       85,00

      660,00Taxa salubrizare pF /     595,00      60,00      655,00

      301,00Imp. teren extrav. pF /     957,00      403,00     1360,00

       94,00Imp. teren intrav. pF /     454,00      334,00      788,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU F. ION Nr. Rol unic 20331

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520331 din

Total restante: 2888,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1079,00

   2070,00      758,00     60,00     2888,00      1079,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520332

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..26, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MAINEA M. STAN -NEACSA (MARIANA)

Catre MAINEA M. STAN -NEACSA (MARIANA)

CF/CNP 2270606214606 Rol 20332

       18,00Imp. cladire intrav. pF /     181,00      184,00      365,00

      120,00Imp. teren extrav. pF /    1105,00     1092,00     2197,00

       95,00Imp. teren intrav. pF /     956,00      959,00     1915,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA M. STAN -NEACSA (MARIANA) Nr. Rol unic 20332

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520332 din

Total restante: 4477,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 233,00

   2242,00     2235,00              4477,00       233,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520338

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BICHIR ST MARIN (BUCURA)

Catre BICHIR ST MARIN (BUCURA)

CF/CNP 2350417214605 Rol 20338

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      51,00       46,00       97,00

      159,00Imp. teren extrav. pF /    1237,00      910,00     2147,00

      125,00Imp. teren intrav. pF /    1021,00      752,00     1773,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BICHIR ST MARIN (BUCURA) Nr. Rol unic 20338

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520338 din

Total restante: 4017,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 290,00

   2309,00     1708,00              4017,00       290,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520340

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA A. NICOLAE

Catre MANEA A. NICOLAE

CF/CNP 1440924214623 Rol 20340

       15,00Imp. cladire intrav. pF /      72,00       37,00      109,00

Taxa salubrizare pF /     224,00      224,00

Imp. teren extrav. pF /

      101,00Imp. teren intrav. pF /     853,00      701,00     1554,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA A. NICOLAE Nr. Rol unic 20340

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520340 din

Total restante: 1887,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 116,00

   1149,00      738,00              1887,00       116,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520347

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..68, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BOLBORICI VALENTINA

Catre BOLBORICI VALENTINA

CF/CNP 2771206214602 Rol 20347

Amenzi / nr. 997010 din 13/02/2018      58,00       58,00

Amenzi / nr. 11072 din 04/07/2018     100,00      100,00

       23,00Imp. cladire intrav. pF /      64,00       21,00       85,00

      207,00Imp. teren extrav. pF /     481,00      130,00      611,00

       39,00Imp. teren intrav. pF /     138,00       46,00      184,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BOLBORICI VALENTINA Nr. Rol unic 20347

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520347 din

Total restante: 1038,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 269,00

    841,00      197,00              1038,00       269,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520348

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..70, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MAINEA MARIN

Catre MAINEA MARIN

CF/CNP 1250921214604 Rol 20348

       15,00Imp. cladire intrav. pF /     105,00       75,00      180,00

Taxa salubrizare pF /     124,00      124,00

       69,00Imp. teren extrav. pF /     477,00      319,00      796,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /     478,00      249,00      727,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA MARIN Nr. Rol unic 20348

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520348 din

Total restante: 1827,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 182,00

   1184,00      643,00              1827,00       182,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520349

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..72, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA GHE AUREL,UDREA CATALIN, CULEA

Catre UDREA GHE AUREL,UDREA CATALIN, CULEA IONELA

CF/CNP 1611218214614 Rol 20349

Amenzi / AY/0625189/27.11.2006      27,00       27,00

Amenzi / PV/CP/2864491/28.02.2013     150,00      150,00

Imp. cladire intrav. pF /      20,00       31,00       51,00

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      73,00       44,00      117,00

Imp. teren intrav. pF /        4,00        4,00

       12,00Imp. teren extrav. pF /      44,00       23,00       67,00

Imp. teren intrav. pF /     180,00      319,00      499,00

       94,00Imp. teren intrav. pF /     669,00      407,00     1076,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA GHE AUREL,UDREA CATALIN, CULEA Nr. Rol unic 20349

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520349 din

Total restante: 1991,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 116,00

   1163,00      828,00              1991,00       116,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520350

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..74, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD RADU N. ION-CONSTANTIN

Catre MD RADU N. ION-CONSTANTIN

CF/CNP 1600216214628 Rol 20350

       16,00Imp. cladire intrav. pF /     168,00      179,00      347,00

      107,00Imp. teren extrav. pF /     881,00      770,00     1651,00

      121,00Imp. teren intrav. pF /    1224,00     1171,00     2395,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD RADU N. ION-CONSTANTIN Nr. Rol unic 20350

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520350 din

Total restante: 4393,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 244,00

   2273,00     2120,00              4393,00       244,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520351

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL S. CONSTANTIN

Catre ANGHEL S. CONSTANTIN

CF/CNP 1420803214603 Rol 20351

       25,00Imp. cladire intrav. pF /     253,00      267,00      520,00

       99,00Imp. teren extrav. pF /    1040,00     1111,00     2151,00

       79,00Imp. teren intrav. pF /     807,00      836,00     1643,00

       65,00Taxa mijloace transp. pF /     755,00      855,00     1610,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL S. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20351

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520351 din

Total restante: 5924,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 268,00

   2855,00     3069,00              5924,00       268,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520356

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHELUS A. CONSTANTIN

Catre ANGHELUS A. CONSTANTIN

CF/CNP 1290504214601 Rol 20356

      160,00Imp. teren extrav. pF /    1179,00      822,00     2001,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS A. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20356

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520356 din

Total restante: 2001,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 160,00

   1179,00      822,00              2001,00       160,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520358

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN I. MARIA

Catre MARIN I. MARIA

CF/CNP Rol 20358

       15,00Imp. cladire intrav. pF /      28,00        8,00       36,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /     115,00       26,00      141,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN I. MARIA Nr. Rol unic 20358

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520358 din

Total restante: 177,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 75,00

    143,00       34,00               177,00        75,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520359

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Sos. Colentina, Nr. ..32, Bl. 67, Sc. A, Ap. 41,
Sect. 2, MUN. BUCURESTI

STANCIU MARIA SI MARIN GHEORGHE

Catre STANCIU MARIA SI MARIN GHEORGHE

CF/CNP 2500313400447 Rol 20359

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      20,00        9,00       29,00

       97,00Imp. teren extrav. pF /     327,00      112,00      439,00

       73,00Imp. teren intrav. pF /     249,00       86,00      335,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU MARIA SI MARIN GHEORGHE Nr. Rol unic 20359

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520359 din

Total restante: 803,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 176,00

    596,00      207,00               803,00       176,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520360

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BICHIR M. NICOLAE (OPRINA)

Catre BICHIR M. NICOLAE (OPRINA)

CF/CNP 1370608214604 Rol 20360

       50,00Imp. cladire intrav. pF /     303,00      156,00      459,00

      154,00Imp. teren extrav. pF /     872,00      443,00     1315,00

       92,00Imp. teren intrav. pF /     521,00      257,00      778,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BICHIR M. NICOLAE (OPRINA) Nr. Rol unic 20360

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520360 din

Total restante: 2552,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 296,00

   1696,00      856,00              2552,00       296,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520364

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD DOBRE D. CONSTANTIN

Catre MD DOBRE D. CONSTANTIN

CF/CNP Rol 20364

        4,00Imp. teren extrav. pF /      27,00       15,00       42,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD DOBRE D. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20364

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520364 din

Total restante: 42,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

     27,00       15,00                42,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520366

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD NEACSU MARIN

Catre MD NEACSU MARIN

CF/CNP Rol 20366

Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD NEACSU MARIN Nr. Rol unic 20366

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520366 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 132,00

                          12,00       12,00       132,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520373

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU BANICA

Catre RADU BANICA

CF/CNP 1360329214633 Rol 20373

       40,00Imp. teren extrav. pF /      39,00        8,00       47,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU BANICA Nr. Rol unic 20373

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520373 din

Total restante: 47,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 40,00

     39,00        8,00                47,00        40,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520377

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BICHIRU A. MIHAILA(RADA)

Catre BICHIRU A. MIHAILA(RADA)

CF/CNP 2330717214601 Rol 20377

       18,00Imp. cladire intrav. pF /     156,00      133,00      289,00

      103,00Imp. teren extrav. pF /     990,00      899,00     1889,00

      103,00Imp. teren intrav. pF /     899,00      719,00     1618,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BICHIRU A. MIHAILA(RADA) Nr. Rol unic 20377

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520377 din

Total restante: 3796,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 224,00

   2045,00     1751,00              3796,00       224,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520380

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GOIA STEFANA SI RADU MARIOARA

Catre GOIA STEFANA SI RADU MARIOARA

CF/CNP 2470402214609 Rol 20380

       55,00Imp. teren extrav. pF /     157,00       45,00      202,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA STEFANA SI RADU MARIOARA Nr. Rol unic 20380

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520380 din

Total restante: 202,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 55,00

    157,00       45,00               202,00        55,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520381

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..76, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CONSTANTIN P. ALEXANDRU

Catre CONSTANTIN P. ALEXANDRU

CF/CNP 1410703214611 Rol 20381

Amenzi / PV SERIA PF NR 550189/19.01.2017     200,00      200,00

       13,00Imp. cladire intrav. pF /     126,00      117,00      243,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /     569,00      564,00     1133,00

       28,00Imp. teren intrav. pF /     249,00      204,00      453,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN P. ALEXANDRU Nr. Rol unic 20381

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520381 din

Total restante: 2029,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 99,00

   1144,00      885,00              2029,00        99,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520384

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MAINEA M. IORDAN

Catre MAINEA M. IORDAN

CF/CNP Rol 20384

        8,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        2,00       10,00

Taxa salubrizare pF /      35,00       35,00

       78,00Imp. teren intrav. pF /      75,00      124,00      199,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA M. IORDAN Nr. Rol unic 20384

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520384 din

Total restante: 244,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 86,00

    118,00      126,00               244,00        86,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520385

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR A. SAVU GHERGHINA

Catre TUDOR A. SAVU GHERGHINA

CF/CNP 2400505214654 Rol 20385

        7,00Imp. cladire intrav. pF /      14,00        5,00       19,00

       73,00Imp. teren extrav. pF /     138,00       32,00      170,00

      117,00Imp. teren intrav. pF /     222,00       52,00      274,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR A. SAVU GHERGHINA Nr. Rol unic 20385

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520385 din

Total restante: 463,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 197,00

    374,00       89,00               463,00       197,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520386

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DINU GH DUMITRU

Catre DINU GH DUMITRU

CF/CNP 1420326214604 Rol 20386

       13,00Imp. cladire intrav. pF /      65,00       27,00       92,00

      198,00Imp. teren extrav. pF /     999,00      455,00     1454,00

       57,00Imp. teren intrav. pF /     275,00      110,00      385,00

        2,00Imp. teren intrav. pF /      64,00       30,00       94,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DINU GH DUMITRU Nr. Rol unic 20386

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520386 din

Total restante: 2025,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 270,00

   1403,00      622,00              2025,00       270,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520389

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..20, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU N. GHEORGHE (MARIN)

Catre RADU N. GHEORGHE (MARIN)

CF/CNP 1560826214611 Rol 20389

       15,00Imp. cladire intrav. pF /      28,00        8,00       36,00

       86,00Imp. teren extrav. pF /     161,00       37,00      198,00

       55,00Imp. teren intrav. pF /     105,00       24,00      129,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU N. GHEORGHE (MARIN) Nr. Rol unic 20389

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520389 din

Total restante: 363,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 156,00

    294,00       69,00               363,00       156,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520402

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .406, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA C. C-TIN DUMITRA (MARZOI)

Catre CRISTEA C. C-TIN DUMITRA (MARZOI)

CF/CNP 2300616214609 Rol 20402

       59,00Imp. teren extrav. pF /     489,00      388,00      877,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA C. C-TIN DUMITRA (MARZOI) Nr. Rol unic 20402

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520402 din

Total restante: 877,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 59,00

    489,00      388,00               877,00        59,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520403

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. DANULESTI , NR.15 , BUCURESTI ,
SECTOR 2

PANEA CRISTIAN SI NELY

Catre PANEA CRISTIAN SI NELY

CF/CNP 1671225421531 Rol 20403

      179,00Imp. cladire intrav. pF /     663,00      351,00     1014,00

      156,00Imp. teren intrav. pF /     749,00      613,00     1362,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PANEA CRISTIAN SI NELY Nr. Rol unic 20403

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520403 din

Total restante: 2376,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 335,00

   1412,00      964,00              2376,00       335,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520404

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU T. BADEA

Catre RADU T. BADEA

CF/CNP 1490702214612 Rol 20404

       18,00Imp. cladire intrav. pF /      18,00        3,00       21,00

       12,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

      113,00Imp. teren extrav. pF /     109,00       14,00      123,00

      159,00Imp. teren intrav. pF /     152,00       17,00      169,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU T. BADEA Nr. Rol unic 20404

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520404 din

Total restante: 444,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 302,00

    398,00       34,00     12,00      444,00       302,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105204 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520407

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..57, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

LACHE I. STEFAN

Catre LACHE I. STEFAN

CF/CNP 1721004214623 Rol 20407

       36,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

      222,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LACHE I. STEFAN Nr. Rol unic 20407

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520407 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 390,00

                          12,00       12,00       390,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520412

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHEL M. CONSTANTIN

Catre ANGHEL M. CONSTANTIN

CF/CNP Rol 20412

Imp. cladire intrav. pF /      12,00       25,00       37,00

        7,00Imp. cladire intrav. pF /      94,00      117,00      211,00

Imp. teren intrav. pF /     150,00      325,00      475,00

       74,00Imp. teren intrav. pF /     835,00     1099,00     1934,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL M. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20412

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520412 din

Total restante: 2657,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 81,00

   1091,00     1566,00              2657,00        81,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105204 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520419

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..51, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICILA GH NEACSU (COANA MANDA)

Catre VOICILA GH NEACSU (COANA MANDA)

CF/CNP 1351008214658 Rol 20419

Amenzi / PBCW nr. 19206 din 09.05.2019     435,00      435,00

Amenzi / PILX nr. 202953 din 30.05.2019     435,00      435,00

Amenzi / PILX nr. 207992 din 12.07.2019     580,00      580,00

       28,00Imp. cladire intrav. pF /     100,00       37,00      137,00

      158,00Imp. teren extrav. pF /     597,00      205,00      802,00

       77,00Imp. teren intrav. pF /     359,00      143,00      502,00

      834,00Taxa mijloace transp. pF /    2565,00      555,00     3120,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA GH NEACSU (COANA MANDA) Nr. Rol unic 20419

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520419 din

Total restante: 6011,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1097,00

   5071,00      940,00              6011,00      1097,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520420

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICILA I. GHEORGHE

Catre VOICILA I. GHEORGHE

CF/CNP Rol 20420

       18,00Imp. cladire intrav. pF /     153,00      124,00      277,00

       98,00Imp. teren extrav. pF /     715,00      500,00     1215,00

       82,00Imp. teren intrav. pF /     622,00      440,00     1062,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA I. GHEORGHE Nr. Rol unic 20420

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520420 din

Total restante: 2554,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 198,00

   1490,00     1064,00              2554,00       198,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520421

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHEL MARIA

Catre ANGHEL MARIA

CF/CNP 221003214604 Rol 20421

       27,00Imp. cladire intrav. pF /

      396,00Taxa salubrizare pF /      36,00       36,00

       75,00Imp. teren extrav. pF /

      140,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL MARIA Nr. Rol unic 20421

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520421 din

Total restante: 36,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 638,00

                          36,00       36,00       638,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520422

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE JENEL,DOBRE RADA, MANEA NINA

Catre DOBRE JENEL,DOBRE RADA, MANEA NINA

CF/CNP Rol 20422

        6,00Imp. teren extrav. pF /      44,00       34,00       78,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE JENEL,DOBRE RADA, MANEA NINA Nr. Rol unic 20422

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520422 din

Total restante: 78,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

     44,00       34,00                78,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520429

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..19, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

IONITA M. ION (CRISTEA SORIN )

Catre IONITA M. ION (CRISTEA SORIN )

CF/CNP 1390908214601 Rol 20429

Amenzi / CC/4739743/22.01.2010     330,00      330,00

Amenzi / CC/7673242/10.12.2010.     570,00      570,00

Amenzi / CC/7375731/03.02.2011     104,00      104,00

Amenzi / PV/ CP/ 0148683/ 02.11.2011     104,00      104,00

       74,00Imp. cladire intrav. pF /     362,00      234,00      596,00

      119,00Imp. teren extrav. pF /     562,00      239,00      801,00

       54,00Imp. teren intrav. pF /     293,00      123,00      416,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     257,00       95,00      352,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA M. ION (CRISTEA SORIN ) Nr. Rol unic 20429

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520429 din

Total restante: 3273,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 311,00

   2582,00      691,00              3273,00       311,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520431

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GOIA ST TUDOR

Catre GOIA ST TUDOR

CF/CNP 1311101214617 Rol 20431

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

      134,00Imp. teren extrav. pF /     100,00       75,00      175,00

      118,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA ST TUDOR Nr. Rol unic 20431

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520431 din

Total restante: 175,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 265,00

    100,00       75,00               175,00       265,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520433

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..79, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICU VASILE

Catre VOICU VASILE

CF/CNP 1690727214628 Rol 20433

Amenzi / PV/CP/3301561/02.05.2013     125,00      125,00

Amenzi / PV/ PILX / 016608 / 30.06.2015     185,00      185,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 0099272/14.08.2017     240,00      240,00

       41,00Imp. cladire intrav. pF /     359,00      295,00      654,00

       81,00Imp. teren intrav. pF /     789,00      644,00     1433,00

      360,00Taxa mijloace transp. pF /    3168,00     2728,00     5896,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU VASILE Nr. Rol unic 20433

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520433 din

Total restante: 8533,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 482,00

   4866,00     3667,00              8533,00       482,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520434

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

IANCU M. D-TRU (MARIA)

Catre IANCU M. D-TRU (MARIA)

CF/CNP 2281129214604 Rol 20434

        5,00Imp. cladire intrav. pF /       5,00        1,00        6,00

       58,00Imp. teren extrav. pF /      56,00        9,00       65,00

      114,00Imp. teren intrav. pF /     109,00       19,00      128,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IANCU M. D-TRU (MARIA) Nr. Rol unic 20434

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520434 din

Total restante: 199,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 177,00

    170,00       29,00               199,00       177,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520436

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

IONITA ST MARIN

Catre IONITA ST MARIN

CF/CNP 1680415214636 Rol 20436

Amenzi / PILX nr. 25890 din 19.10.2019     200,00      200,00

       23,00Imp. cladire intrav. pF /

       23,00Imp. teren extrav. pF /

       92,00Imp. teren intrav. pF /

      236,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA ST MARIN Nr. Rol unic 20436

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520436 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 374,00

    200,00                           200,00       374,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520437

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..54, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BOLBORICI CONSTANTIN

Catre BOLBORICI CONSTANTIN

CF/CNP 1671227214624 Rol 20437

Amenzi / PVNX nr. 299558 din 02.02.2020    1305,00     1305,00

       20,00Imp. cladire intrav. pF /      96,00       66,00      162,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     136,00       92,00      228,00

       95,00Imp. teren intrav. pF /     628,00      462,00     1090,00

      168,00Taxa mijloace transp. pF /     305,00      100,00      405,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BOLBORICI CONSTANTIN Nr. Rol unic 20437

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520437 din

Total restante: 3190,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 312,00

   1165,00      720,00   1305,00     3190,00       312,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520438

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..58, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA TUDOREL

Catre CRISTEA TUDOREL

CF/CNP 1810506212727 Rol 20438

Amenzi / PV.AY/0143200/04.08.2006     100,00      100,00

Amenzi / PV.AU/1122528/28.07.2004     100,00      100,00

Amenzi / PV.AX/ 0257082 / 08.07.2005      70,00       70,00

Amenzi / PV.AU/1621721/ 02.12.2005      50,00       50,00

Amenzi / PV.PCA/1469946/08.08.2007     585,00      585,00

Amenzi / PV.PCA/ 1179356 / 29.03.2008     300,00      300,00

Amenzi / PV/ CC/ 1919518/ 05.04.2009     360,00      360,00

Amenzi / AP/1915868/28.04.2011     402,00      402,00

Amenzi / PV/0520957/ 15.06.2011     100,00      100,00

Amenzi / PV/ CC/ 8797806/ 26.07.2011     737,00      737,00

Amenzi / PV/CC/ 9184134/ 12.08.2011    1603,00     1603,00

Amenzi / PV/ 0521498/ 04.07.2011     100,00      100,00

Amenzi / PV/AY/1136736/05.09.2012     402,00      402,00

Amenzi / PV/AY/1136737/05.09.2012    1603,00     1603,00

Amenzi / pv/789961/08.05.2014     150,00      150,00

Amenzi / pv/no/0850978/12.12.2014     100,00      100,00

Amenzi / PV/0846523/12.12.2014     100,00      100,00

       16,00Imp. cladire intrav. pF /     180,00      183,00      363,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     424,00      589,00     1013,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /    1043,00     1178,00     2221,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     655,00      716,00     1371,00
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În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA TUDOREL Nr. Rol unic 20438

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520438 din

Total restante: 11830,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 191,00

   9164,00     2666,00             11830,00       191,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520439

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .442, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

LAZAR I. NEACSU

Catre LAZAR I. NEACSU

CF/CNP Rol 20439

      109,00Imp. teren extrav. pF /     285,00       94,00      379,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LAZAR I. NEACSU Nr. Rol unic 20439

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520439 din

Total restante: 379,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 109,00

    285,00       94,00               379,00       109,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520440

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..68, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU I. ION

Catre DUMITRU I. ION

CF/CNP 1610528214628 Rol 20440

       54,00Imp. cladire intrav. pF /

      396,00Taxa salubrizare pF /      36,00       36,00

       23,00Imp. teren extrav. pF /

       87,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU I. ION Nr. Rol unic 20440

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520440 din

Total restante: 36,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 560,00

                          36,00       36,00       560,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520446

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA D. ION

Catre CRISTEA D. ION

CF/CNP 1350613214634 Rol 20446

       85,00Imp. teren extrav. pF /      83,00       15,00       98,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA D. ION Nr. Rol unic 20446

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520446 din

Total restante: 98,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 85,00

     83,00       15,00                98,00        85,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520447

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..84, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA C. MARIN

Catre CRISTEA C. MARIN

CF/CNP 1390618214622 Rol 20447

       23,00Imp. cladire intrav. pF /      85,00      133,00      218,00

      152,00Imp. teren extrav. pF /     220,00      278,00      498,00

       65,00Imp. teren intrav. pF /     115,00      343,00      458,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA C. MARIN Nr. Rol unic 20447

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520447 din

Total restante: 1174,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 240,00

    420,00      754,00              1174,00       240,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520449

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..50, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEAGU N. TUDOR

Catre NEAGU N. TUDOR

CF/CNP 1431121214610 Rol 20449

Amenzi / AY/0625190/07.12.2006      85,00       85,00

Amenzi / PV.AY/3055229/24.09.2007     145,00      145,00

Amenzi / P.V/ AY/ 0143216/06.08.2006      35,00       35,00

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      76,00       56,00      132,00

Imp. teren intrav. pF /     180,00      384,00      564,00

       47,00Imp. teren extrav. pF /     552,00      693,00     1245,00

       63,00Imp. teren intrav. pF /     646,00      641,00     1287,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEAGU N. TUDOR Nr. Rol unic 20449

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520449 din

Total restante: 3493,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 119,00

   1719,00     1774,00              3493,00       119,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520450

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..90, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CEAPA N. MARIN

Catre CEAPA N. MARIN

CF/CNP 1361227214600 Rol 20450

       17,00Imp. cladire intrav. pF /     163,00      157,00      320,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     336,00      24,00      360,00

Imp. teren intrav. pF /     213,00      488,00      701,00

       63,00Imp. teren extrav. pF /    1105,00     1512,00     2617,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     760,00      772,00     1532,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CEAPA N. MARIN Nr. Rol unic 20450

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520450 din

Total restante: 5530,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 419,00

   2577,00     2929,00     24,00     5530,00       419,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520451

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..92, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANOLACHE GHEORGHE

Catre MANOLACHE GHEORGHE

CF/CNP 1381223214614 Rol 20451

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      90,00       72,00      162,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

      131,00Imp. teren extrav. pF /     932,00      665,00     1597,00

       97,00Imp. teren intrav. pF /     872,00      669,00     1541,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANOLACHE GHEORGHE Nr. Rol unic 20451

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520451 din

Total restante: 3562,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 502,00

   2132,00     1406,00     24,00     3562,00       502,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520454

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN ST GHEORGHE

Catre DAMIAN ST GHEORGHE

CF/CNP 1320718214602 Rol 20454

       18,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /

       51,00Imp. teren intrav. pF /

        9,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN ST GHEORGHE Nr. Rol unic 20454

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520454 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 239,00

                          12,00       12,00       239,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520455

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. .103, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADUCANU CONSTANTA ,. RADUCANU MARIA

Catre RADUCANU CONSTANTA ,. RADUCANU MARIA ,. RADU
TUDORA

CF/CNP Rol 20455

        2,00Imp. cladire intrav. pF /       2,00        2,00

       32,00Imp. teren extrav. pF /     154,00       68,00      222,00

       35,00Imp. teren intrav. pF /      50,00       11,00       61,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADUCANU CONSTANTA ,. RADUCANU MARIA ,. Nr. Rol unic 20455

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520455 din

Total restante: 285,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 69,00

    206,00       79,00               285,00        69,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520462

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)Sume RESTANTE la data deAn curent Majorari

Restante 
ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..89, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE OPRINA,CIREASA ZAMFIRA,BOLEA

Catre DOBRE OPRINA,CIREASA ZAMFIRA,BOLEA
MARIANA,BALABAN LUCICA ,STAN LICA,DMITRU
SILVIA,GHEORGHE IONELA

CF/CNP Rol 20462

      162,00Imp. teren extrav. pF /     918,00      457,00     1375,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE OPRINA,CIREASA ZAMFIRA,BOLEA Nr. Rol unic 20462

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520462 din

Total restante: 1375,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 162,00

    918,00      457,00              1375,00       162,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520464

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. .468, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION V. MARIA

Catre SIMION V. MARIA

CF/CNP 1361008400351 Rol 20464

      137,00Imp. teren extrav. pF /    1336,00     1318,00     2654,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION V. MARIA Nr. Rol unic 20464

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520464 din

Total restante: 2654,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 137,00

   1336,00     1318,00              2654,00       137,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520466

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..50, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MIHAILA ST ALEXANDRU

Catre MIHAILA ST ALEXANDRU

CF/CNP Rol 20466

Imp. cladire intrav. pF /      28,00       55,00       83,00

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      93,00       96,00      189,00

Imp. teren intrav. pF /     387,00      780,00     1167,00

       52,00Imp. teren extrav. pF /     606,00      754,00     1360,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /    1028,00     1256,00     2284,00

       24,00Taxa mijloace transp. pF /     358,00      552,00      910,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIHAILA ST ALEXANDRU Nr. Rol unic 20466

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520466 din

Total restante: 5993,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 182,00

   2500,00     3493,00              5993,00       182,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520475

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA VALENTIN

Catre CRISTEA VALENTIN

CF/CNP 1751022420016 Rol 20475

Amenzi / PILW NR 3952/11.08.2020     870,00      870,00

Imp. cladire intrav. pF /

Conces. teren extrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA VALENTIN Nr. Rol unic 20475

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520475 din

Total restante: 870,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         870,00      870,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105204 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520479

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..22, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STAN GHEORGHE (STAN MIHAI)

Catre STAN GHEORGHE (STAN MIHAI)

CF/CNP 1690611214614 Rol 20479

Amenzi / PILX nr. 14041 din 20/06/2018      50,00       50,00

Amenzi / PILY nr. 14045 din 08/08/2018     450,00      450,00

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00        3,00       19,00

      141,00Imp. teren extrav. pF /     135,00       22,00      157,00

       93,00Imp. teren intrav. pF /      89,00       15,00      104,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STAN GHEORGHE (STAN MIHAI) Nr. Rol unic 20479

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520479 din

Total restante: 857,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 315,00

    805,00       52,00               857,00       315,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520480

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..20, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANDREI D. ION (STRUL)

Catre ANDREI D. ION (STRUL)

CF/CNP 1631128214620 Rol 20480

       20,00Imp. cladire intrav. pF /      95,00       48,00      143,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     184,00      211,00      395,00

      121,00Imp. teren intrav. pF /    1022,00      980,00     2002,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI D. ION (STRUL) Nr. Rol unic 20480

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520480 din

Total restante: 2540,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 170,00

   1301,00     1239,00              2540,00       170,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520490

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION R. DUMITRU

Catre SIMION R. DUMITRU

CF/CNP 1320522214639 Rol 20490

       15,00Imp. cladire intrav. pF /     153,00      161,00      314,00

      105,00Imp. teren extrav. pF /    1021,00     1003,00     2024,00

       73,00Imp. teren intrav. pF /     760,00      780,00     1540,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION R. DUMITRU Nr. Rol unic 20490

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520490 din

Total restante: 3878,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 193,00

   1934,00     1944,00              3878,00       193,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520491

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .1-S, Sect. 1, MUN. BUCURESTI

DOROBANTU MIHAI SERBAN

Catre DOROBANTU MIHAI SERBAN

CF/CNP 1561017400090 Rol 20491

CH. EXECUTARE / Inst. 84 / 28.01.2014      84,00       84,00

CH. EXECUTARE / Inst. 899 / 15.10.2014      84,00       84,00

CH. EXECUTARE / Inst. 316 / 23.10.2014      84,00       84,00

CH. EXECUTARE / Inst. 295 / 04.12.2014      84,00       84,00

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      40,00       14,00       54,00

      158,00Imp. teren intrav. pF /     598,00      206,00      804,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOROBANTU MIHAI SERBAN Nr. Rol unic 20491

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520491 din

Total restante: 1194,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 168,00

    974,00      220,00              1194,00       168,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520495

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STAN ALEXANDRA

Catre STAN ALEXANDRA

CF/CNP 2310520214629 Rol 20495

       36,00Imp. teren extrav. pF /     102,00       33,00      135,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STAN ALEXANDRA Nr. Rol unic 20495

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520495 din

Total restante: 135,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 36,00

    102,00       33,00               135,00        36,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520501

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU P. ION

Catre RADU P. ION

CF/CNP Rol 20501

       57,00Imp. teren extrav. pF /      53,00        8,00       61,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU P. ION Nr. Rol unic 20501

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520501 din

Total restante: 61,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 57,00

     53,00        8,00                61,00        57,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105205 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520506

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..39, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA D. NICOLAE

Catre VOICILA D. NICOLAE

CF/CNP Rol 20506

       29,00Imp. cladire intrav. pF /     232,00      179,00      411,00

Imp. teren intrav. pF /     204,00      421,00      625,00

       33,00Imp. teren extrav. pF /     391,00      495,00      886,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /     597,00      578,00     1175,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA D. NICOLAE Nr. Rol unic 20506

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520506 din

Total restante: 3097,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 122,00

   1424,00     1673,00              3097,00       122,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105205 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520513

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .519, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU AFENIA

Catre RADU AFENIA

CF/CNP Rol 20513

Imp. teren extrav. pF /     346,00      838,00     1184,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU AFENIA Nr. Rol unic 20513

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520513 din

Total restante: 1184,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    346,00      838,00              1184,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520522

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANDREI NICOLAE ALEXANDRA

Catre ANDREI NICOLAE ALEXANDRA

CF/CNP 2300607214606 Rol 20522

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00        5,00       21,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

      109,00Imp. teren intrav. pF /     207,00       50,00      257,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI NICOLAE ALEXANDRA Nr. Rol unic 20522

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520522 din

Total restante: 409,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 249,00

    342,00       55,00     12,00      409,00       249,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520523

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC,STR.POPA
NICOLAE,NR.21,BL9,SC.B,AP.41,SECTOR 2

PAVEL ALEXANDRU SI GENICA

Catre PAVEL ALEXANDRU SI GENICA

CF/CNP 1490403400600 Rol 20523

       16,00Imp. cladire intrav. pF /      20,00        4,00       24,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

       33,00Imp. teren extrav. pF /      32,00        5,00       37,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /      72,00       12,00       84,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAVEL ALEXANDRU SI GENICA Nr. Rol unic 20523

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520523 din

Total restante: 407,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 388,00

    362,00       21,00     24,00      407,00       388,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520524

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .530, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU MARIA

Catre DUMITRU MARIA

CF/CNP 2120513214619 Rol 20524

       57,00Imp. teren extrav. pF /     379,00      220,00      599,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU MARIA Nr. Rol unic 20524

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520524 din

Total restante: 599,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 57,00

    379,00      220,00               599,00        57,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520526

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN C. ION

Catre CONSTANTIN C. ION

CF/CNP 1690705214605 Rol 20526

Amenzi / psvx nr78077/13.12.2016     946,00      946,00

Amenzi / PILX nr. 14459 din 04.04.2019     304,00      304,00

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      99,00       72,00      171,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     709,00      613,00     1322,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     113,00       26,00      139,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN C. ION Nr. Rol unic 20526

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520526 din

Total restante: 2882,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 143,00

   2171,00      711,00              2882,00       143,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520527

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAUN TUDORA

Catre PAUN TUDORA

CF/CNP 2340713214641 Rol 20527

       15,00Imp. cladire intrav. pF /      89,00       51,00      140,00

       63,00Imp. teren extrav. pF /     315,00      130,00      445,00

       79,00Imp. teren intrav. pF /     729,00      477,00     1206,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN TUDORA Nr. Rol unic 20527

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520527 din

Total restante: 1791,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 157,00

   1133,00      658,00              1791,00       157,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520531

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .536, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU ELENA

Catre RADU ELENA

CF/CNP Rol 20531

       58,00Imp. teren extrav. pF /     433,00      295,00      728,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU ELENA Nr. Rol unic 20531

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520531 din

Total restante: 728,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    433,00      295,00               728,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520534

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHELUS NICOLAE

Catre ANGHELUS NICOLAE

CF/CNP 1690522214643 Rol 20534

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        8,00

       12,00Imp. cladire intrav. pF /     122,00      113,00      235,00

      396,00Taxa salubrizare pF /     357,00      36,00      393,00

       95,00Imp. teren extrav. pF /     875,00      783,00     1658,00

      188,00Imp. teren intrav. pF /    1925,00     1838,00     3763,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS NICOLAE Nr. Rol unic 20534

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520534 din

Total restante: 6057,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 692,00

   3287,00     2734,00     36,00     6057,00       692,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520535

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..22, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MANOLACHE GHE GENEL

Catre MANOLACHE GHE GENEL

CF/CNP 1680512214631 Rol 20535

Amenzi / PV.AY / 3055239/ 11.02.2008     200,00      200,00

Amenzi / PV.AY/ 3055258/ 15.12.2008     500,00      500,00

Amenzi / AP/ 0537338/27.07.2009     500,00      500,00

Amenzi / AP/0537340 /01.08.2009     500,00      500,00

Amenzi / PV/ 0537302 / 18.09.2009     200,00      200,00

Amenzi / AP/0537348/31.01.2010     500,00      500,00

Amenzi / PV/ AP/ 2053019/ 17.08.2011     500,00      500,00

Amenzi / PV/PA/1940031/11.09.2013     300,00      300,00

Amenzi / PV/PA/14.03.2014     300,00      300,00

Amenzi / PILY nr. 36908 din 26.01.2020     200,00      200,00

        7,00Imp. cladire intrav. pF /      59,00       49,00      108,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

Imp. teren intrav. pF /      55,00       69,00      124,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /     923,00      946,00     1869,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANOLACHE GHE GENEL Nr. Rol unic 20535

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520535 din

Total restante: 5932,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 229,00

   4656,00     1064,00    212,00     5932,00       229,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520540

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

IONITA V. TUDOREL

Catre IONITA V. TUDOREL

CF/CNP 1691102214614 Rol 20540

Imp. cladire intrav. pF /      22,00        8,00       30,00

Imp. teren intrav. pF /      16,00       15,00       31,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     362,00       84,00      446,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA V. TUDOREL Nr. Rol unic 20540

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520540 din

Total restante: 507,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    400,00      107,00               507,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105205 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520542

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

FATU RADA SI FATU VIOREL

Catre FATU RADA SI FATU VIOREL

CF/CNP 1640510214617 Rol 20542

       65,00Imp. cladire intrav. pF /     557,00      449,00     1006,00

       66,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Conces. teren intrav. pF /     127,00       19,00      146,00

Imp. teren intrav. pF /      42,00       68,00      110,00

       23,00Imp. teren intrav. pF /     435,00      620,00     1055,00

      241,00Imp. teren extrav. pF /    2816,00     3580,00     6396,00

       92,00Imp. teren intrav. pF /     693,00      479,00     1172,00

Taxa mijloace transp. pF /     938,00     1580,00     2518,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU RADA SI FATU VIOREL Nr. Rol unic 20542

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520542 din

Total restante: 12403,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 619,00

   5608,00     6795,00             12403,00       619,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520543

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA ST MIHAILA

Catre GOIA ST MIHAILA

CF/CNP 1320629214615 Rol 20543

        3,00Imp. teren extrav. pF /       3,00        3,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA ST MIHAILA Nr. Rol unic 20543

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520543 din

Total restante: 3,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

      3,00                             3,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520548

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..58, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MAINEA N. STAN (ALEXANDRINA)

Catre MAINEA N. STAN (ALEXANDRINA)

CF/CNP Rol 20548

       17,00Imp. cladire intrav. pF /     100,00       54,00      154,00

      160,00Imp. teren extrav. pF /     908,00      456,00     1364,00

      107,00Imp. teren intrav. pF /     638,00      336,00      974,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA N. STAN (ALEXANDRINA) Nr. Rol unic 20548

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520548 din

Total restante: 2492,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 284,00

   1646,00      846,00              2492,00       284,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520554

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BDU TIMISOARA ,  NR.65 , BL. D 44 , SC.A , ET.2
, AP.9 , BUCURESTI , SECTOR 2

RADU NINA

Catre RADU NINA

CF/CNP 2380225400391 Rol 20554

CH. EXECUTARE / Inst. 86 / 28.01.2014      86,00       86,00

CH. EXECUTARE / Inst. 912 / 15.10.2014      86,00       86,00

CH. EXECUTARE / Inst. 349 / 23.10.2014      86,00       86,00

CH. EXECUTARE / Inst. 325 / 04.12.2014      86,00       86,00

        7,00Imp. cladire intrav. pF /       7,00        2,00        9,00

      124,00Imp. teren intrav. pF /     118,00       19,00      137,00

      156,00Imp. teren extrav. pF /     150,00       25,00      175,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU NINA Nr. Rol unic 20554

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520554 din

Total restante: 665,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 287,00

    619,00       46,00               665,00       287,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520557

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA GEORGETA

Catre POPA GEORGETA

CF/CNP 2580315214611 Rol 20557

       59,00Imp. teren extrav. pF /      56,00        9,00       65,00

      465,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA GEORGETA Nr. Rol unic 20557

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520557 din

Total restante: 65,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 524,00

     56,00        9,00                65,00       524,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520562

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU I. DUMITRU

Catre RADU I. DUMITRU

CF/CNP 1720701214611 Rol 20562

Amenzi / PV/ AZ/ 0580427/ 07.02.2009     660,00      660,00

Amenzi / pv seria PILY NR 08776/26.06.2017     830,00      830,00

Amenzi / PILX nr. 215175 din 20.03.2020    1305,00     1305,00

       28,00Imp. cladire intrav. pF /     152,00       97,00      249,00

Imp. teren intrav. pF /      15,00       25,00       40,00

Imp. teren extrav. pF /      73,00      123,00      196,00

       24,00Imp. teren intrav. pF /     383,00      366,00      749,00

      543,00Taxa mijloace transp. pF /     326,00       74,00      400,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU I. DUMITRU Nr. Rol unic 20562

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520562 din

Total restante: 4429,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 595,00

   2439,00      685,00   1305,00     4429,00       595,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520563

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU T. IOAN

Catre RADU T. IOAN

CF/CNP 1460317214612 Rol 20563

Amenzi / PV / 2401/ 21.07.2009     152,00      152,00

       92,00Imp. teren extrav. pF /     349,00      119,00      468,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU T. IOAN Nr. Rol unic 20563

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520563 din

Total restante: 620,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 92,00

    501,00      119,00               620,00        92,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520564

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA A. AURICA

Catre GOIA A. AURICA

CF/CNP 1730526214609 Rol 20564

Amenzi / PV / PILW / 006533 / 07.07.2020

        5,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /

       84,00Imp. teren intrav. pF /

      304,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA A. AURICA Nr. Rol unic 20564

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520564 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 686,00

                          24,00       24,00       686,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520574

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DAMIAN ST ION (GEAMURI)

Catre DAMIAN ST ION (GEAMURI)

CF/CNP 1651029214601 Rol 20574

Amenzi / PV.AX / 0368728 /14.05.2005     125,00      125,00

Amenzi / PV/ AY/ 0363576/07.04.2006      85,00       85,00

Amenzi / PV.AX/3213110/ 02.03.2006     125,00      125,00

Amenzi / DOSAR NR.1346/ P/ 2008/ 13.11.2008     160,00      160,00

Amenzi / PV / 410096 / 17.06.2010      75,00       75,00

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      62,00       45,00      107,00

Imp. teren intrav. pF /     147,00      221,00      368,00

       25,00Imp. teren extrav. pF /     204,00      130,00      334,00

       44,00Imp. teren intrav. pF /     556,00      668,00     1224,00

       73,00Taxa mijloace transp. pF /     851,00      926,00     1777,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN ST ION (GEAMURI) Nr. Rol unic 20574

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520574 din

Total restante: 4380,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 150,00

   2390,00     1990,00              4380,00       150,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520578

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. 61 A, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA I. NEACSU (BECIU)

Catre CRISTEA I. NEACSU (BECIU)

CF/CNP Rol 20578

      378,00Imp. cladire intrav. pF /    1594,00      558,00     2152,00

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA I. NEACSU (BECIU) Nr. Rol unic 20578

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520578 din

Total restante: 2152,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 378,00

   1594,00      558,00              2152,00       378,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520581

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ...6, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEDELCU TINCA

Catre NEDELCU TINCA

CF/CNP Rol 20581

        3,00Imp. cladire intrav. pF /      24,00       10,00       34,00

       52,00Imp. teren intrav. pF /     425,00      311,00      736,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEDELCU TINCA Nr. Rol unic 20581

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520581 din

Total restante: 770,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 55,00

    449,00      321,00               770,00        55,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520585

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN ST. TUDOR

Catre DAMIAN ST. TUDOR

CF/CNP 1840626212718 Rol 20585

Amenzi / PV/AX/1002310/04.04.06     340,00      340,00

Amenzi / P.V/ AY/ 0164735/26.09.2007     171,00      171,00

Amenzi / PV.AY/1765837/04.09.2007     590,00      590,00

Amenzi / PV.PCA/1179551/12.06.2008     590,00      590,00

Amenzi / PV/CC/9676781/19.08.2011      57,00       57,00

Amenzi / PV/22803/ 16.12.2011    3390,00     3390,00

Amenzi / PV/CP/0609186/28.03.2012     410,00      410,00

Amenzi / PV/BC/06263/11.07.2014     160,00      160,00

Amenzi / PV/IL/004435/22.03.2015     590,00      590,00

Amenzi / PV / PILX/ 017252/19.07.2015     200,00      200,00

Amenzi / PV / PILX / 016548 / 28.10.2015     620,00      620,00

Amenzi / PV/PF/ 0094715/30.12.2015     190,00      190,00

Amenzi / PV / PILX / 55608 / 03.04.2016     205,00      205,00

Amenzi / PILX NR 89429/25.11.2016     245,00      245,00

Amenzi / PCLX NR.040080/24.11.2016     245,00      245,00

Amenzi / PILX NR 0082597/22.12.2016     245,00      245,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR.108370/20.06.2017    1875,00     1875,00

Imp. cladire intrav. pF /       6,00        5,00       11,00

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      63,00       32,00       95,00

Imp. teren intrav. pF /      92,00      106,00      198,00

       42,00Imp. teren intrav. pF /     291,00      156,00      447,00

      313,00Taxa mijloace transp. pF /    2440,00     1760,00     4200,00
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În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN ST. TUDOR Nr. Rol unic 20585

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520585 din

Total restante: 15074,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 366,00

  13015,00     2059,00             15074,00       366,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105205 05/11/2020 Pag.     2Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520586

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN SAFTA

Catre DAMIAN SAFTA

CF/CNP 253006400709 Rol 20586

        8,00Imp. cladire intrav. pF /

       33,00Imp. teren extrav. pF /      88,00       25,00      113,00

       87,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN SAFTA Nr. Rol unic 20586

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520586 din

Total restante: 113,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 128,00

     88,00       25,00               113,00       128,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520595

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TACHE GEORGETA

Catre TACHE GEORGETA

CF/CNP 2820621212728 Rol 20595

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      83,00       57,00      140,00

      100,00Imp. teren extrav. pF /     279,00       68,00      347,00

      106,00Imp. teren intrav. pF /     406,00      301,00      707,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     113,00       26,00      139,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TACHE GEORGETA Nr. Rol unic 20595

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520595 din

Total restante: 1333,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 272,00

    881,00      452,00              1333,00       272,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520599

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

POPA MARIA

Catre POPA MARIA

CF/CNP 2460801214610 Rol 20599

      231,00Imp. teren extrav. pF /    1143,00      545,00     1688,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA MARIA Nr. Rol unic 20599

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520599 din

Total restante: 1688,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 231,00

   1143,00      545,00              1688,00       231,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520600

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD ANDREI M. DUMITRU (ELENA )

Catre MD ANDREI M. DUMITRU (ELENA )

CF/CNP 1361219214600 Rol 20600

Imp. teren intrav. pF /      68,00      128,00      196,00

       64,00Imp. teren extrav. pF /     590,00      534,00     1124,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD ANDREI M. DUMITRU (ELENA ) Nr. Rol unic 20600

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520600 din

Total restante: 1320,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

    658,00      662,00              1320,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520604

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..65, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA I. MARIN

Catre CRISTEA I. MARIN

CF/CNP 1520904214614 Rol 20604

       58,00Imp. cladire intrav. pF /

Taxa salubrizare pF /     140,00      140,00

       18,00Imp. teren extrav. pF /

       75,00Imp. teren intrav. pF /

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     477,00      365,00      842,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA I. MARIN Nr. Rol unic 20604

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520604 din

Total restante: 982,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 207,00

    617,00      365,00               982,00       207,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520608

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANDREI D. MARIN

Catre ANDREI D. MARIN

CF/CNP 1590517400801 Rol 20608

Amenzi / PILX nr. 191999 din 04.03.2019     580,00      580,00

       16,00Imp. cladire intrav. pF /      15,00        3,00       18,00

       72,00Imp. teren intrav. pF /      69,00       12,00       81,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI D. MARIN Nr. Rol unic 20608

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520608 din

Total restante: 679,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 88,00

    664,00       15,00               679,00        88,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520609

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .614, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU ST P. DUMITRU

Catre DUMITRU ST P. DUMITRU

CF/CNP Rol 20609

        3,00Imp. cladire intrav. pF /      41,00       34,00       75,00

       57,00Imp. teren intrav. pF /     811,00     1052,00     1863,00

       33,00Imp. teren extrav. pF /     377,00      468,00      845,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU ST P. DUMITRU Nr. Rol unic 20609

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520609 din

Total restante: 2783,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 93,00

   1229,00     1554,00              2783,00        93,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520612

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER N. MARIN

Catre TOADER N. MARIN

CF/CNP 1391216214623 Rol 20612

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      59,00       40,00       99,00

      149,00Imp. teren extrav. pF /     985,00      589,00     1574,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /     420,00      267,00      687,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER N. MARIN Nr. Rol unic 20612

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520612 din

Total restante: 2360,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 217,00

   1464,00      896,00              2360,00       217,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520613

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPREA F. MARIUS (OPREA M. ELENA)

Catre OPREA F. MARIUS (OPREA M. ELENA)

CF/CNP 1740625421545 Rol 20613

       51,00Imp. cladire intrav. pF /      98,00       24,00      122,00

       15,00Imp. teren intrav. pF /      30,00        8,00       38,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA F. MARIUS (OPREA M. ELENA) Nr. Rol unic 20613

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520613 din

Total restante: 160,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 66,00

    128,00       32,00               160,00        66,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520616

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MITREA MARIA

Catre MITREA MARIA

CF/CNP 2400929214626 Rol 20616

        3,00Imp. cladire intrav. pF /      70,00       71,00      141,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

Imp. teren intrav. pF /     124,00      217,00      341,00

      305,00Imp. teren extrav. pF /     647,00      187,00      834,00

       23,00Imp. teren intrav. pF /     309,00      217,00      526,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITREA MARIA Nr. Rol unic 20616

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520616 din

Total restante: 1973,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 463,00

   1269,00      692,00     12,00     1973,00       463,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520624

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BADEA I. STEFAN

Catre BADEA I. STEFAN

CF/CNP 1650203400267 Rol 20624

       23,00Imp. cladire intrav. pF /

      160,00Imp. teren extrav. pF /

      205,00Imp. teren intrav. pF /

      901,00Taxa mijloace transp. pF /     800,00       99,00      899,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA I. STEFAN Nr. Rol unic 20624

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520624 din

Total restante: 899,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1289,00

    800,00       99,00               899,00      1289,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520627

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN MARIA (. MARIN NICOLAE SI MARIN

Catre MARIN MARIA (. MARIN NICOLAE SI MARIN
ALEXANDRINA )

CF/CNP 2410902214632 Rol 20627

Imp. cladire intrav. pF /

Taxa salubrizare pF /     476,00      48,00      524,00

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN MARIA (. MARIN NICOLAE SI MARIN Nr. Rol unic 20627

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520627 din

Total restante: 524,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    476,00                 48,00      524,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520633

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

TURIGA VOICA

Catre TURIGA VOICA

CF/CNP Rol 20633

       44,00Imp. teren extrav. pF /      83,00       23,00      106,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TURIGA VOICA Nr. Rol unic 20633

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520633 din

Total restante: 106,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

     83,00       23,00               106,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520643

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..51, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BADEA NICU

Catre BADEA NICU

CF/CNP 1790902214619 Rol 20643

Amenzi / PV/AX/0810328/17.07.05   BD6     250,00      250,00

Amenzi / PV.163601/13.10.2006      60,00       60,00

Amenzi / PV.AX/ 0257077/ 20.06.2005    1000,00     1000,00

Amenzi / PV.PCA/ 0288372 / 06.04.2008     300,00      300,00

Amenzi / PV. CC/ 1777647 / 19.10.2008     108,00      108,00

Amenzi / PV.CC/ 1916686/ 10.02.2009     120,00      120,00

Amenzi / AP / 1639279 / 23.04.2010     120,00      120,00

Amenzi / AP/2053003/ 02.06.2011     500,00      500,00

Amenzi / PV/AP/2554359/ 07.08.2011     500,00      500,00

Amenzi / PV/CP/3252751/07.01.2013     525,00      525,00

Amenzi / PV/CP/2866066/11.04.2013     450,00      450,00

Amenzi / PV/CP/3300341/05.06.2013     450,00      450,00

Amenzi / PV/CP/5703749/19.11.2013     160,00      160,00

Amenzi / PV/CP/3298288/17.02.2014     510,00      510,00

Amenzi / PV/CP/8541041/20.05.2015     878,00      878,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 025686/03.05.2016     250,00      250,00

Amenzi / pilx nr94088/28.07.2017     435,00      435,00

Amenzi / PIFX/0158542/22.08.2017     290,00      290,00

Amenzi / PV/PILY.NR 08760/25.09.2017    1000,00     1000,00

Amenzi / PILX nr. 159251 din 31/05/2018     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 215840 din 03.10.2019     580,00      580,00

Tertaxa arendat  extravilan. propr.privata /     347,00      791,00     1138,00

       62,00Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /      26,00       23,00       49,00

       16,00Imp. teren intrav. pF /

      248,00Taxa mijloace transp. pF /    2674,00     1642,00     4316,00

1105206 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA NICU Nr. Rol unic 20643

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520643 din

Total restante: 14279,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 326,00

  11823,00     2456,00             14279,00       326,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520655

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA M. CONSTANTIN

Catre VOICILA M. CONSTANTIN

CF/CNP Rol 20655

       13,00Imp. cladire intrav. pF /      52,00       20,00       72,00

      103,00Imp. teren extrav. pF /      72,00       24,00       96,00

      150,00Imp. teren intrav. pF /     570,00      202,00      772,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA M. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20655

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520655 din

Total restante: 940,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 266,00

    694,00      246,00               940,00       266,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520663

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .667, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STROE N. ION

Catre STROE N. ION

CF/CNP Rol 20663

      249,00Imp. teren extrav. pF /    2053,00     2305,00     4358,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STROE N. ION Nr. Rol unic 20663

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520663 din

Total restante: 4358,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 249,00

   2053,00     2305,00              4358,00       249,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520664

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .668, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BADEA F. DANIEL

Catre BADEA F. DANIEL

CF/CNP Rol 20664

        2,00Imp. cladire intrav. pF /      22,00        6,00       28,00

       79,00Imp. teren intrav. pF /     695,00      488,00     1183,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA F. DANIEL Nr. Rol unic 20664

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520664 din

Total restante: 1211,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 81,00

    717,00      494,00              1211,00        81,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520666

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. APOSTOL NICOLAE, Nr. .105, MUN.
BUCURESTI

DUMITRU TRANDAFIRA DANIELA

Catre DUMITRU TRANDAFIRA DANIELA

CF/CNP Rol 20666

       36,00Imp. teren extrav. pF /     177,00      106,00      283,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU TRANDAFIRA DANIELA Nr. Rol unic 20666

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520666 din

Total restante: 283,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 36,00

    177,00      106,00               283,00        36,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520667

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU MARIA (SANDU DUMITRU)

Catre SANDU MARIA (SANDU DUMITRU)

CF/CNP 1720124214600 Rol 20667

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      75,00       54,00      129,00

Imp. teren intrav. pF /     139,00      181,00      320,00

      123,00Imp. teren intrav. pF /    1113,00      989,00     2102,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU MARIA (SANDU DUMITRU) Nr. Rol unic 20667

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520667 din

Total restante: 2551,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 132,00

   1327,00     1224,00              2551,00       132,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520676

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BACIU I. NICOLAE

Catre BACIU I. NICOLAE

CF/CNP 1420511214610 Rol 20676

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      31,00       11,00       42,00

      246,00Imp. teren extrav. pF /     479,00      167,00      646,00

       72,00Imp. teren intrav. pF /     359,00      274,00      633,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BACIU I. NICOLAE Nr. Rol unic 20676

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520676 din

Total restante: 1321,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 327,00

    869,00      452,00              1321,00       327,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520686

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .201, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER (TANASE) STEFANA

Catre TOADER (TANASE) STEFANA

CF/CNP Rol 20686

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      30,00        9,00       39,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER (TANASE) STEFANA Nr. Rol unic 20686

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520686 din

Total restante: 39,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 10,00

     30,00        9,00                39,00        10,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520690

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..47, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STEFAN M. STEFAN

Catre STEFAN M. STEFAN

CF/CNP 1550510214619 Rol 20690

Amenzi / pv/PCA/0230789/11.01.2007     660,00      660,00

Amenzi / PV.AX/ 0257070/ 22.12.2005      60,00       60,00

Amenzi / CC/5694256/14.06.2010     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/0485069/10.07.2014     975,00      975,00

Amenzi / PV/R14/0206983/17.11.2014     725,00      725,00

Amenzi / PV/ PCLX / 0144501 / 04.06.2020

      119,00Imp. cladire intrav. pF /    1011,00      790,00     1801,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /     621,00      455,00     1076,00

      459,00Taxa mijloace transp. pF /    3071,00     1788,00     4859,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN M. STEFAN Nr. Rol unic 20690

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520690 din

Total restante: 10356,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 668,00

   7323,00     3033,00             10356,00       668,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520695

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

IONITA ARGHIRA

Catre IONITA ARGHIRA

CF/CNP 2390712214621 Rol 20695

       44,00Imp. cladire intrav. pF /     273,00      227,00      500,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /     467,00      332,00      799,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA ARGHIRA Nr. Rol unic 20695

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520695 din

Total restante: 1561,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 368,00

    978,00      559,00     24,00     1561,00       368,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105206 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520705

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MANEA MANDA

Catre MANEA MANDA

CF/CNP Rol 20705

CH. EXECUTARE / Inst. 88 / 28.01.2014      88,00       88,00

CH. EXECUTARE / Inst. 939 / 15.10.2014      88,00       88,00

CH. EXECUTARE / Inst. 431 / 23.10.2014      88,00       88,00

CH. EXECUTARE / Inst. 397 / 04.12.2014      88,00       88,00

       71,00Imp. teren extrav. pF /     846,00     1015,00     1861,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA MANDA Nr. Rol unic 20705

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520705 din

Total restante: 2213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 71,00

   1198,00     1015,00              2213,00        71,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520711

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA MARIAN SI DIANA

Catre VOICILA MARIAN SI DIANA

CF/CNP 1700503214648 Rol 20711

Amenzi / PV.CC/ 0540344 / 03.09.2008     267,00      267,00

Amenzi / CC3735372/ 06.08.2009     114,00      114,00

Amenzi / CC/ 5019378/ 09.06.2010     114,00      114,00

Amenzi / PV/E/0017248/31.07.2014     489,00      489,00

Amenzi / PV/ PIFX / 0027825 / 16.10.2015     206,00      206,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 066743/13.06.2016     250,00      250,00

Amenzi / PV PIFX NR 108907/11.03.2017     290,00      290,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 0101297/ 15.04.2017     290,00      290,00

Amenzi / pv nr 50848/09.08.2017     500,00      500,00

Amenzi / PILW nr. 6566 din 19.07.2020     290,00      290,00

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      42,00       14,00       56,00

       67,00Imp. teren extrav. pF /     300,00      125,00      425,00

      120,00Imp. teren intrav. pF /     489,00      180,00      669,00

        3,00Imp. teren intrav. pF /      66,00       30,00       96,00

        2,00Imp. teren intrav. pF /      10,00       10,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     113,00       26,00      139,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA MARIAN SI DIANA Nr. Rol unic 20711

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520711 din

Total restante: 4205,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 259,00

   3540,00      375,00    290,00     4205,00       259,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520715

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SOS.PANTELIMON , NR.335 , BL.COSMOS ,
SC.1 ET.1 , AP.17, BUCURESTI , SECTOR 2

MARIN M. EUGEN

Catre MARIN M. EUGEN

CF/CNP 1670704214657 Rol 20715

CH. EXECUTARE / Inst. 89 / 28.01.2014      89,00       89,00

CH. EXECUTARE / Inst. 942 / 15.10.2014      89,00       89,00

CH. EXECUTARE / Inst. 436 / 23.10.2014      89,00       89,00

CH. EXECUTARE / Inst. 401 / 04.12.2014      89,00       89,00

       65,00Imp. cladire intrav. pF /

      167,00Imp. teren extrav. pF /

      119,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN M. EUGEN Nr. Rol unic 20715

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520715 din

Total restante: 356,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 351,00

    356,00                           356,00       351,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520720

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPREA SAFTA

Catre OPREA SAFTA

CF/CNP 2210126214624 Rol 20720

Imp. cladire intrav. pF /

      117,00Imp. teren extrav. pF /      55,00        4,00       59,00

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA SAFTA Nr. Rol unic 20720

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520720 din

Total restante: 59,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 117,00

     55,00        4,00                59,00       117,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520722

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA R. GHEORGHE

Catre VOICILA R. GHEORGHE

CF/CNP Rol 20722

       18,00Imp. cladire intrav. pF /     149,00      132,00      281,00

       54,00Imp. teren extrav. pF /     148,00       42,00      190,00

       96,00Imp. teren intrav. pF /     844,00      683,00     1527,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA R. GHEORGHE Nr. Rol unic 20722

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520722 din

Total restante: 1998,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 168,00

   1141,00      857,00              1998,00       168,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520724

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA N. CONSTANTIN

Catre MANEA N. CONSTANTIN

CF/CNP 1270929214602 Rol 20724

       97,00Imp. teren extrav. pF /     461,00      200,00      661,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA N. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20724

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520724 din

Total restante: 661,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 97,00

    461,00      200,00               661,00        97,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520725

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN V. GELU

Catre STEFAN V. GELU

CF/CNP 1511005214609 Rol 20725

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      32,00       10,00       42,00

Imp. teren intrav. pF /     171,00       49,00      220,00

      173,00Imp. teren extrav. pF /    1009,00      797,00     1806,00

Imp. teren intrav. pF /      92,00      148,00      240,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /

        9,00Taxa mijloace transp. pF /      27,00       17,00       44,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN V. GELU Nr. Rol unic 20725

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520725 din

Total restante: 2352,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 289,00

   1331,00     1021,00              2352,00       289,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520731

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. .733, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MANEA N. NICOLAE

Catre MANEA N. NICOLAE

CF/CNP 1440924214623 Rol 20731

       29,00Imp. teren extrav. pF /     162,00       84,00      246,00

       36,00Taxa mijloace transp. pF /     194,00       98,00      292,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA N. NICOLAE Nr. Rol unic 20731

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520731 din

Total restante: 538,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 65,00

    356,00      182,00               538,00        65,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520738

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TUDOR C. GHE. (ALEXANDRA)

Catre TUDOR C. GHE. (ALEXANDRA)

CF/CNP 2280228214620 Rol 20738

        7,00Imp. cladire intrav. pF /      59,00       49,00      108,00

Taxa salubrizare pF /      70,00       70,00

      143,00Imp. teren intrav. pF /    1570,00     1583,00     3153,00

       93,00Imp. teren extrav. pF /     879,00      771,00     1650,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR C. GHE. (ALEXANDRA) Nr. Rol unic 20738

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520738 din

Total restante: 4981,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 243,00

   2578,00     2403,00              4981,00       243,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520739

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Sibiu, Nr. ..39, Bl. Z14, Sc. 1, Ap. 48, Sect. 6,
MUN. BUCURESTI

FATU D. MARIN SI OLGA

Catre FATU D. MARIN SI OLGA

CF/CNP 1470329400077 Rol 20739

CH. EXECUTARE / Inst. 90 / 28.01.2014      90,00       90,00

CH. EXECUTARE / Inst. 948 / 15.10.2014      90,00       90,00

CH. EXECUTARE / Inst. 448 / 23.10.2014      90,00       90,00

CH. EXECUTARE / Inst. 413 / 04.12.2014      90,00       90,00

Imp. cladire intrav. pF /

Taxa salubrizare pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU D. MARIN SI OLGA Nr. Rol unic 20739

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520739 din

Total restante: 360,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    360,00                           360,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520741

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TUDOR ST. IOAN

Catre TUDOR ST. IOAN

CF/CNP 1460323214625 Rol 20741

CH. EXECUTARE / Inst. 91 / 28.01.2014      91,00       91,00

CH. EXECUTARE / Inst. 949 / 15.10.2014      91,00       91,00

CH. EXECUTARE / Inst. 450 / 23.10.2014      91,00       91,00

CH. EXECUTARE / Inst. 415 / 04.12.2014      91,00       91,00

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      76,00        9,00       85,00

       38,00Imp. teren extrav. pF /      37,00        6,00       43,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /     649,00      109,00      758,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR ST. IOAN Nr. Rol unic 20741

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520741 din

Total restante: 1250,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 138,00

   1126,00      124,00              1250,00       138,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520743

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..18, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE O. DUMITRU

Catre DOBRE O. DUMITRU

CF/CNP 1471017214602 Rol 20743

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      24,00        9,00       33,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /     256,00       75,00      331,00

       18,00Imp. teren extrav. pF /      51,00       15,00       66,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     169,00       48,00      217,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE O. DUMITRU Nr. Rol unic 20743

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520743 din

Total restante: 647,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 173,00

    500,00      147,00               647,00       173,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520746

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA GHEORGHE

Catre UDREA GHEORGHE

CF/CNP 1680523214711 Rol 20746

Amenzi / PILY nr. 6516 din 29/06/2018     500,00      500,00

       10,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        2,00       10,00

       59,00Imp. teren intrav. pF /      56,00       10,00       66,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA GHEORGHE Nr. Rol unic 20746

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520746 din

Total restante: 576,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 69,00

    564,00       12,00               576,00        69,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520756

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..48, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN D. STELIAN STEFANA

Catre MARIN D. STELIAN STEFANA

CF/CNP 2380326214625 Rol 20756

       13,00Imp. cladire intrav. pF /      12,00        2,00       14,00

      180,00Imp. teren extrav. pF /     172,00       29,00      201,00

      124,00Imp. teren intrav. pF /     118,00       19,00      137,00

        9,00Taxa mijloace transp. pF /       9,00        2,00       11,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN D. STELIAN STEFANA Nr. Rol unic 20756

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520756 din

Total restante: 363,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 326,00

    311,00       52,00               363,00       326,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520763

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CEAPA D. LAZAR

Catre CEAPA D. LAZAR

CF/CNP 1350519214610 Rol 20763

       37,00Imp. cladire intrav. pF /      36,00        7,00       43,00

      121,00Imp. teren extrav. pF /     116,00       19,00      135,00

       93,00Imp. teren intrav. pF /      88,00       15,00      103,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CEAPA D. LAZAR Nr. Rol unic 20763

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520763 din

Total restante: 281,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 251,00

    240,00       41,00               281,00       251,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520768

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CALIN STEFANA

Catre CALIN STEFANA

CF/CNP 2270518214628 Rol 20768

       10,00Imp. cladire intrav. pF /     102,00      104,00      206,00

Imp. teren intrav. pF /      28,00       45,00       73,00

       43,00Imp. teren extrav. pF /     553,00      677,00     1230,00

       61,00Imp. teren intrav. pF /     613,00      605,00     1218,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CALIN STEFANA Nr. Rol unic 20768

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520768 din

Total restante: 2727,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 114,00

   1296,00     1431,00              2727,00       114,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520771

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..37, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MUSAT ALEXANDRA -. MUSAT STEFAN ,.

Catre MUSAT ALEXANDRA -. MUSAT STEFAN ,. MUSAT
MADALINA , STATE NELUTA , BURTEA MARIN

CF/CNP 2470918214617 Rol 20771

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      24,00        9,00       33,00

       73,00Imp. teren extrav. pF /     185,00       49,00      234,00

       74,00Imp. teren intrav. pF /     136,00       22,00      158,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     505,00      248,00      753,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MUSAT ALEXANDRA -. MUSAT STEFAN ,. MUSAT Nr. Rol unic 20771

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520771 din

Total restante: 1178,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 212,00

    850,00      328,00              1178,00       212,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105207 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520776

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GOIA MIHAI

Catre GOIA MIHAI

CF/CNP 1880917420092 Rol 20776

Amenzi / PV/ JO/ 0235476/ 19.09.2011     163,00      163,00

Amenzi / PV /CP/1186102/04.12.2011     379,00      379,00

Amenzi / PV/CP/3838383/23.04.2013     143,00      143,00

Amenzi / PV/CP/7439564/10.09.2014    1028,00     1028,00

Amenzi / pilx nr 82609/21.11.2016     250,00      250,00

Amenzi / PIFX NR 100053/30.11.2016     250,00      250,00

Amenzi / PILX nr. 170787 din 10.10.2018    1305,00     1305,00

Amenzi / pilx nr. 182194 din 22.01.2019     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 58513 din 17.07.2019     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 79947 din 12.01.2020    1305,00     1305,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     542,00      161,00      703,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA MIHAI Nr. Rol unic 20776

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520776 din

Total restante: 6106,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

   4640,00      161,00   1305,00     6106,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105207 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520779

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER I. NICOLAE (STEFAN)

Catre TOADER I. NICOLAE (STEFAN)

CF/CNP 1700901214620 Rol 20779

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren extrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     505,00      404,00      909,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER I. NICOLAE (STEFAN) Nr. Rol unic 20779

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520779 din

Total restante: 909,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    505,00      404,00               909,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520785

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..52, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CAZAN IOANA

Catre CAZAN IOANA

CF/CNP Rol 20785

        2,00Imp. cladire intrav. pF /      22,00        7,00       29,00

Imp. teren intrav. pF /     247,00      496,00      743,00

       54,00Imp. teren extrav. pF /     591,00      658,00     1249,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /     505,00      478,00      983,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CAZAN IOANA Nr. Rol unic 20785

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520785 din

Total restante: 3004,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 116,00

   1365,00     1639,00              3004,00       116,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520787

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANAILA G. MARIN

Catre MANAILA G. MARIN

CF/CNP 1380201214617 Rol 20787

       10,00Imp. cladire intrav. pF /       9,00        1,00       10,00

       87,00Imp. cladire intrav. pF /      83,00       15,00       98,00

       87,00Imp. teren intrav. pF /      84,00       15,00       99,00

      170,00Imp. teren extrav. pF /     106,00       16,00      122,00

      189,00Imp. teren intrav. pF /     180,00       31,00      211,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANAILA G. MARIN Nr. Rol unic 20787

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520787 din

Total restante: 540,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 543,00

    462,00       78,00               540,00       543,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105207 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520791

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..59, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CAZAN MARIAN

Catre CAZAN MARIAN

CF/CNP 1710705214622 Rol 20791

        2,00Imp. cladire intrav. pF /      19,00        6,00       25,00

Imp. teren intrav. pF /      64,00      103,00      167,00

      128,00Imp. teren intrav. pF /    1354,00     1196,00     2550,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CAZAN MARIAN Nr. Rol unic 20791

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520791 din

Total restante: 2742,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 130,00

   1437,00     1305,00              2742,00       130,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520792

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..57, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CIAPA D. NICULAE

Catre CIAPA D. NICULAE

CF/CNP 1310522214614 Rol 20792

       19,00Imp. cladire intrav. pF /      18,00        4,00       22,00

       64,00Imp. teren extrav. pF /      61,00       10,00       71,00

      196,00Imp. teren intrav. pF /     187,00       31,00      218,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIAPA D. NICULAE Nr. Rol unic 20792

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520792 din

Total restante: 311,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 279,00

    266,00       45,00               311,00       279,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520793

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CAZAN DUMITRU

Catre CAZAN DUMITRU

CF/CNP 1420501214615 Rol 20793

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      43,00       40,00       83,00

Imp. teren intrav. pF /      62,00       80,00      142,00

       66,00Imp. teren extrav. pF /     636,00      621,00     1257,00

      220,00Imp. teren intrav. pF /    2342,00     2401,00     4743,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CAZAN DUMITRU Nr. Rol unic 20793

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520793 din

Total restante: 6225,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 292,00

   3083,00     3142,00              6225,00       292,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520796

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..49, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CALIN D. IOAN

Catre CALIN D. IOAN

CF/CNP 1470726214601 Rol 20796

       18,00Imp. cladire intrav. pF /      17,00        4,00       21,00

      213,00Imp. teren extrav. pF /     204,00       34,00      238,00

      141,00Imp. teren intrav. pF /     135,00       22,00      157,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CALIN D. IOAN Nr. Rol unic 20796

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520796 din

Total restante: 416,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 372,00

    356,00       60,00               416,00       372,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520800

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..41, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA C. GHEORGHE (STEFAN ROBERT COR)

Catre GOIA C. GHEORGHE (STEFAN ROBERT COR)

CF/CNP 1751009214621 Rol 20800

Amenzi / PV/ 567731/ 10.11.2011     100,00      100,00

Amenzi / PV / PILX/53786/22.04.2016     420,00      420,00

Amenzi / PPHY nr. 258604 din 04/03/2018     580,00      580,00

Amenzi / PILX nr. 141833 din 03/04/2018     290,00      290,00

Amenzi / SERIA R 19 nr. 434950 din 23.07.2019     250,00      250,00

Imp. cladire intrav. pF /      11,00       19,00       30,00

       11,00Imp. cladire intrav. pF /     133,00      154,00      287,00

Imp. teren intrav. pF /     392,00      777,00     1169,00

      107,00Imp. teren extrav. pF /    1231,00     1448,00     2679,00

      113,00Imp. teren intrav. pF /    1050,00      990,00     2040,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00      147,00      204,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA C. GHEORGHE (STEFAN ROBERT COR) Nr. Rol unic 20800

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520800 din

Total restante: 8049,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 287,00

   4514,00     3535,00              8049,00       287,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105208 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520805

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

PLUGUSOR , NR. 11, SECTOR 2, BUCURESTI

MD STOICESCU DUMITRU

Catre MD STOICESCU DUMITRU

CF/CNP Rol 20805

Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

Imp. teren intrav. pF /      17,00       36,00       53,00

       70,00Imp. teren extrav. pF /     684,00      670,00     1354,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD STOICESCU DUMITRU Nr. Rol unic 20805

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520805 din

Total restante: 1408,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 70,00

    702,00      706,00              1408,00        70,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520808

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE N. STEFAN

Catre DOBRE N. STEFAN

CF/CNP 1320208214609 Rol 20808

       23,00Imp. teren extrav. pF /      44,00       11,00       55,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE N. STEFAN Nr. Rol unic 20808

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520808 din

Total restante: 55,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 23,00

     44,00       11,00                55,00        23,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520812

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE B. ION

Catre DOBRE B. ION

CF/CNP 1411220214607 Rol 20812

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      82,00       63,00      145,00

Taxa salubrizare pF /     308,00      308,00

Imp. teren intrav. pF /     108,00      262,00      370,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /     139,00       71,00      210,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     515,00      627,00     1142,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE B. ION Nr. Rol unic 20812

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520812 din

Total restante: 2175,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 116,00

   1152,00     1023,00              2175,00       116,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520813

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANDREI T. MARIUS (CABLU)

Catre ANDREI T. MARIUS (CABLU)

CF/CNP 1751015214618 Rol 20813

       65,00Imp. cladire intrav. pF /      62,00       10,00       72,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /      94,00       15,00      109,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI T. MARIUS (CABLU) Nr. Rol unic 20813

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520813 din

Total restante: 258,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 227,00

    221,00       37,00               258,00       227,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520815

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STEFAN GHE FANICA

Catre STEFAN GHE FANICA

CF/CNP 1551125214606 Rol 20815

Amenzi / PV.AY/3055227/05.09.2007      35,00       35,00

Amenzi / PV/608348/27.09.2012      75,00       75,00

Amenzi / PV/A/00227421/10.10.202      25,00       25,00

Amenzi / PV /PA/2257083/14.02.2014     175,00      175,00

Amenzi / PILY nr. 14466 din 13.05.2019     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN GHE FANICA Nr. Rol unic 20815

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520815 din

Total restante: 510,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    510,00                           510,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520819

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TOADER V. AUREL

Catre TOADER V. AUREL

CF/CNP 1660830237295 Rol 20819

Amenzi / PV/AY/1138448/10.11.2006     500,00      500,00

Imp. teren intrav. pF /      21,00       38,00       59,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER V. AUREL Nr. Rol unic 20819

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520819 din

Total restante: 559,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    521,00       38,00               559,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520825

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR ST ION

Catre TUDOR ST ION

CF/CNP 1650621214609 Rol 20825

       19,00Imp. cladire intrav. pF /     159,00      132,00      291,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     663,00      534,00     1197,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR ST ION Nr. Rol unic 20825

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520825 din

Total restante: 1488,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 94,00

    822,00      666,00              1488,00        94,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520826

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BACIU GEORGEL

Catre BACIU GEORGEL

CF/CNP 1731106214639 Rol 20826

       11,00Imp. cladire intrav. pF /     115,00      120,00      235,00

Imp. teren intrav. pF /     120,00      277,00      397,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BACIU GEORGEL Nr. Rol unic 20826

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520826 din

Total restante: 632,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 11,00

    235,00      397,00               632,00        11,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520829

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOPUZARU ION

Catre TOPUZARU ION

CF/CNP Rol 20829

       65,00Imp. cladire intrav. pF /      63,00       11,00       74,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /      72,00       12,00       84,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOPUZARU ION Nr. Rol unic 20829

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520829 din

Total restante: 158,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 140,00

    135,00       23,00               158,00       140,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520834

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN ST GHEORGHE

Catre DAMIAN ST GHEORGHE

CF/CNP 1511127400099 Rol 20834

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      33,00        9,00       42,00

      113,00Imp. teren intrav. pF /     222,00       46,00      268,00

       54,00Imp. teren extrav. pF /     156,00       45,00      201,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN ST GHEORGHE Nr. Rol unic 20834

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520834 din

Total restante: 511,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 179,00

    411,00      100,00               511,00       179,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520835

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1315, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CALIN GHEORGHE

Catre CALIN GHEORGHE

CF/CNP Rol 20835

        5,00Imp. cladire intrav. pF /      60,00       57,00      117,00

      151,00Imp. teren intrav. pF /    2150,00     2960,00     5110,00

       50,00Imp. teren extrav. pF /     586,00      719,00     1305,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CALIN GHEORGHE Nr. Rol unic 20835

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520835 din

Total restante: 6532,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 206,00

   2796,00     3736,00              6532,00       206,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520836

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. CAMPULUI, Nr. ..10, Sat Dobroesti, Jud.
ILFOV

GRIGORE CONSTANTIN

Catre GRIGORE CONSTANTIN

CF/CNP 1390513400275 Rol 20836

       50,00Imp. teren extrav. pF /     188,00       71,00      259,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE CONSTANTIN Nr. Rol unic 20836

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520836 din

Total restante: 259,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 50,00

    188,00       71,00               259,00        50,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520837

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1317, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

IONITA I. CONSTANTIN

Catre IONITA I. CONSTANTIN

CF/CNP Rol 20837

        4,00Imp. teren intrav. pF /     135,00      182,00      317,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA I. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20837

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520837 din

Total restante: 317,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

    135,00      182,00               317,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520838

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1318, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ILIE M. NICOLAE

Catre ILIE M. NICOLAE

CF/CNP Rol 20838

        3,00Imp. teren intrav. pF /      71,00       31,00      102,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ILIE M. NICOLAE Nr. Rol unic 20838

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520838 din

Total restante: 102,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

     71,00       31,00               102,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520841

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..13, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VATASERU ATANASIU MIHAI

Catre VATASERU ATANASIU MIHAI

CF/CNP Rol 20841

        4,00Imp. teren intrav. pF /      88,00       46,00      134,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VATASERU ATANASIU MIHAI Nr. Rol unic 20841

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520841 din

Total restante: 134,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

     88,00       46,00               134,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520842

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1293, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PATRUTA ST CONSTANTIN

Catre PATRUTA ST CONSTANTIN

CF/CNP Rol 20842

        9,00Imp. cladire intrav. pF /     124,00      160,00      284,00

       48,00Imp. teren intrav. pF /     762,00     1166,00     1928,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PATRUTA ST CONSTANTIN Nr. Rol unic 20842

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520842 din

Total restante: 2212,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 57,00

    886,00     1326,00              2212,00        57,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520843

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1323, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN MARIN

Catre DAMIAN MARIN

CF/CNP Rol 20843

        5,00Imp. teren intrav. pF /     150,00      226,00      376,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN MARIN Nr. Rol unic 20843

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520843 din

Total restante: 376,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 5,00

    150,00      226,00               376,00         5,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520844

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1325, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BORANGIC ALEXANDRU

Catre BORANGIC ALEXANDRU

CF/CNP Rol 20844

        2,00Imp. teren intrav. pF /     100,00      113,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BORANGIC ALEXANDRU Nr. Rol unic 20844

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520844 din

Total restante: 213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 2,00

    100,00      113,00               213,00         2,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520846

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1327, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NICOLOVICI EMILIA

Catre NICOLOVICI EMILIA

CF/CNP Rol 20846

        2,00Imp. teren intrav. pF /      77,00       30,00      107,00

       42,00Imp. teren extrav. pF /     441,00      480,00      921,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLOVICI EMILIA Nr. Rol unic 20846

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520846 din

Total restante: 1028,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    518,00      510,00              1028,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520847

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1328, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STANCIU MANAILA

Catre STANCIU MANAILA

CF/CNP Rol 20847

        7,00Imp. teren intrav. pF /     152,00      157,00      309,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU MANAILA Nr. Rol unic 20847

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520847 din

Total restante: 309,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 7,00

    152,00      157,00               309,00         7,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520848

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1224, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GHEORGHE ILEANA

Catre GHEORGHE ILEANA

CF/CNP Rol 20848

        3,00Imp. teren intrav. pF /     102,00       70,00      172,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GHEORGHE ILEANA Nr. Rol unic 20848

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520848 din

Total restante: 172,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

    102,00       70,00               172,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520854

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1334, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GRIGORE ALEXANDRU

Catre GRIGORE ALEXANDRU

CF/CNP Rol 20854

        3,00Imp. teren intrav. pF /     126,00      170,00      296,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE ALEXANDRU Nr. Rol unic 20854

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520854 din

Total restante: 296,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

    126,00      170,00               296,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520856

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1336, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU T. ION

Catre SANDU T. ION

CF/CNP Rol 20856

Imp. teren intrav. pF /      47,00      110,00      157,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU T. ION Nr. Rol unic 20856

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520856 din

Total restante: 157,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     47,00      110,00               157,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520857

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1337, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA N. DUMITRU

Catre MANEA N. DUMITRU

CF/CNP Rol 20857

        4,00Imp. teren intrav. pF /     135,00      182,00      317,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA N. DUMITRU Nr. Rol unic 20857

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520857 din

Total restante: 317,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

    135,00      182,00               317,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520858

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA R. ION

Catre VOICILA R. ION

CF/CNP Rol 20858

        3,00Imp. teren intrav. pF /      67,00       31,00       98,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA R. ION Nr. Rol unic 20858

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520858 din

Total restante: 98,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

     67,00       31,00                98,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520862

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1344, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU IONEL

Catre SANDU IONEL

CF/CNP Rol 20862

        2,00Imp. teren intrav. pF /      33,00       12,00       45,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU IONEL Nr. Rol unic 20862

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520862 din

Total restante: 45,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 2,00

     33,00       12,00                45,00         2,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520863

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .863, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU P. ION

Catre SANDU P. ION

CF/CNP Rol 20863

        5,00Imp. cladire intrav. pF /      66,00       85,00      151,00

      181,00Imp. teren intrav. pF /    2685,00     3923,00     6608,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU P. ION Nr. Rol unic 20863

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520863 din

Total restante: 6759,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 186,00

   2751,00     4008,00              6759,00       186,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520865

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DAMIAN D. TUDOR

Catre DAMIAN D. TUDOR

CF/CNP 1661204237336 Rol 20865

Amenzi / PSBX NR 257609/22.07.2020     290,00      290,00

       84,00Imp. cladire intrav. pF /

       98,00Imp. cladire intrav. pF /

      145,00Imp. teren intrav. pF /

       57,00Imp. teren extrav. pF /

      124,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN D. TUDOR Nr. Rol unic 20865

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520865 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 508,00

                         290,00      290,00       508,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520867

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. F1483, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CIOTOIANU IOANA

Catre CIOTOIANU IOANA

CF/CNP Rol 20867

        4,00Imp. teren intrav. pF /     121,00      123,00      244,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIOTOIANU IOANA Nr. Rol unic 20867

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520867 din

Total restante: 244,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

    121,00      123,00               244,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520871

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MARIN TUDOR

Catre MARIN TUDOR

CF/CNP Rol 20871

Imp. teren intrav. pF /      12,00       17,00       29,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN TUDOR Nr. Rol unic 20871

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520871 din

Total restante: 29,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     12,00       17,00                29,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520876

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER S. ION

Catre TOADER S. ION

CF/CNP 1751202214621 Rol 20876

       62,00Imp. cladire intrav. pF /

       53,00Imp. teren extrav. pF /

      150,00Imp. teren intrav. pF /        1,00        1,00

       63,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER S. ION Nr. Rol unic 20876

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520876 din

Total restante: 1,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 328,00

                 1,00                 1,00       328,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520881

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..19, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA MARIN

Catre UDREA MARIN

CF/CNP 1670917214690 Rol 20881

Amenzi / PV / AP/ 0537331/09.06.2009     259,00      259,00

Amenzi / PILY nr. 21420 din 18.12.2018    1200,00     1200,00

       13,00Imp. cladire intrav. pF /     102,00       80,00      182,00

Imp. teren intrav. pF /      63,00      122,00      185,00

      115,00Imp. teren intrav. pF /     978,00      859,00     1837,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA MARIN Nr. Rol unic 20881

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520881 din

Total restante: 3663,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 128,00

   2602,00     1061,00              3663,00       128,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520891

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOISE VOICA

Catre MOISE VOICA

CF/CNP Rol 20891

Imp. teren extrav. pF /      14,00       19,00       33,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOISE VOICA Nr. Rol unic 20891

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520891 din

Total restante: 33,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     14,00       19,00                33,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520892

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .382, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GRIGORE ALEXANDRINA

Catre GRIGORE ALEXANDRINA

CF/CNP Rol 20892

       58,00Imp. teren extrav. pF /     433,00      295,00      728,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE ALEXANDRINA Nr. Rol unic 20892

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520892 din

Total restante: 728,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    433,00      295,00               728,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520901

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STROE STEFAN

Catre STROE STEFAN

CF/CNP 1750827214617 Rol 20901

Amenzi / AY/ 0143162/ 07.06.2007      87,00       87,00

Amenzi / PV.AU/3035488/10.01.2006     233,00      233,00

Amenzi / PV.CC/1187523/ 07.08.2008      89,00       89,00

Amenzi / CC / 6823488/ 01.07.2010     109,00      109,00

Amenzi / AP/1460135/28.09.2010     108,00      108,00

Amenzi / CC/9472579/30.06.2011    1488,00     1488,00

Amenzi / pv /cp/2834068/04.03.2013     138,00      138,00

Amenzi / PV/PA/2735229/22.06.2014     158,00      158,00

Amenzi / PV/CP/7208857/09.12.2014     531,00      531,00

Amenzi / PV/CP/7653389/13.12.2014     351,00      351,00

Amenzi / PV/CP/8537285/27.02.2015     577,00      577,00

Amenzi / PV/003870/09.03.2015     187,00      187,00

Amenzi / PV/ISC/042869/25.02.2015     187,00      187,00

Amenzi / PV/PNTX/009017/ 01.05.2015     187,00      187,00

Amenzi / PV / PBCX/022363/14.10.2015     202,00      202,00

Amenzi / PV / PILX/ 029765 / 17.11.2015     202,00      202,00

Amenzi / PV/PGJX/0004497 / 03.03.2016     622,00      622,00

Amenzi / PV / SR / 0016273 / 10.03.2016     307,00      307,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 65534/16.05.2016     491,00      491,00

Amenzi / PAGX nr. 89368 din 15/12/2017     283,00      283,00

Amenzi / VSC nr. 15639 din 01/03/2018     283,00      283,00

Amenzi / PBVX nr. 174011 din 10/02/2018     993,00      993,00

Amenzi / POTX nr. 136587 din 10/05/2018     283,00      283,00

Amenzi / LX nr. 132891     283,00      283,00

Amenzi / PV / PGLW / 082257 / 17.09.2020

       88,00Imp. cladire intrav. pF /     621,00      401,00     1022,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     492,00      283,00      775,00

       73,00Taxa mijloace transp. pF /     495,00      277,00      772,00

1105209 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STROE STEFAN Nr. Rol unic 20901

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520901 din

Total restante: 10948,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 236,00

   9987,00      961,00             10948,00       236,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520927

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GLUSEEVA ANICA

Catre GLUSEEVA ANICA

CF/CNP Rol 20927

       87,00Imp. teren extrav. pF /     753,00      945,00     1698,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GLUSEEVA ANICA Nr. Rol unic 20927

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520927 din

Total restante: 1698,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 87,00

    753,00      945,00              1698,00        87,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105209 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520934

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.GURA LEULUI NR.16

CIOTOIANU ION

Catre CIOTOIANU ION

CF/CNP Rol 20934

Imp. teren extrav. pF /     640,00     1132,00     1772,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIOTOIANU ION Nr. Rol unic 20934

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520934 din

Total restante: 1772,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    640,00     1132,00              1772,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520946

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Prevederii, Nr. ..23, Bl. G 16, Sc. D, Ap. 114,
Sect. 3, MUN. BUCURESTI

TOADER S. STEFAN

Catre TOADER S. STEFAN

CF/CNP 1250822400413 Rol 20946

       40,00Imp. teren extrav. pF /    2819,00     5750,00     8569,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER S. STEFAN Nr. Rol unic 20946

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520946 din

Total restante: 8569,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 40,00

   2819,00     5750,00              8569,00        40,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105209 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520947

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Baciului, Nr. ...5, Bl. 9, Sc. C, Ap. 120, Sect. 5,
MUN. BUCURESTI

STAN ION

Catre STAN ION

CF/CNP 1591027400285 Rol 20947

       67,00Imp. teren extrav. pF /     788,00      973,00     1761,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STAN ION Nr. Rol unic 20947

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520947 din

Total restante: 1761,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 67,00

    788,00      973,00              1761,00        67,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520948

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Sect. 1, MUN. BUCURESTI

MIINEA C. NEACSA

Catre MIINEA C. NEACSA

CF/CNP Rol 20948

       58,00Imp. teren extrav. pF /     689,00      855,00     1544,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIINEA C. NEACSA Nr. Rol unic 20948

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520948 din

Total restante: 1544,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    689,00      855,00              1544,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520950

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Enache Sandu, Nr. 16 S2, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

GRIGORE GHEORGHE

Catre GRIGORE GHEORGHE

CF/CNP 1390902400175 Rol 20950

       29,00Imp. teren extrav. pF /     346,00      442,00      788,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE GHEORGHE Nr. Rol unic 20950

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520950 din

Total restante: 788,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

    346,00      442,00               788,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520952

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ..16, Sect. 1, MUN. BUCURESTI

SIMION A. IULIAN

Catre SIMION A. IULIAN

CF/CNP 1361008400351 Rol 20952

        9,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        2,00       10,00

       31,00Imp. teren intrav. pF /      30,00        6,00       36,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION A. IULIAN Nr. Rol unic 20952

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520952 din

Total restante: 46,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 40,00

     38,00        8,00                46,00        40,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520953

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Magura Mare, Nr. 31 S3, Sect. 3, MUN.
BUCURESTI

STANCIU D. STOICA

Catre STANCIU D. STOICA

CF/CNP 1420129400247 Rol 20953

       58,00Imp. teren extrav. pF /     687,00      849,00     1536,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU D. STOICA Nr. Rol unic 20953

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520953 din

Total restante: 1536,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    687,00      849,00              1536,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520958

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

COM.BOLDESTI SCAIENI CL.UNIRII NR.7

TANAU ADRIANA

Catre TANAU ADRIANA

CF/CNP Rol 20958

       37,00Imp. teren extrav. pF /     436,00      542,00      978,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANAU ADRIANA Nr. Rol unic 20958

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520958 din

Total restante: 978,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 37,00

    436,00      542,00               978,00        37,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520959

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BOLDESTI SCAIENI STR.SECIU NR.377

SEICIU MIRCEA

Catre SEICIU MIRCEA

CF/CNP Rol 20959

       30,00Imp. teren extrav. pF /     362,00      456,00      818,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SEICIU MIRCEA Nr. Rol unic 20959

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520959 din

Total restante: 818,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 30,00

    362,00      456,00               818,00        30,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520966

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.PRAHOVA NR.41

MATEI T. ISPAS

Catre MATEI T. ISPAS

CF/CNP 1411201400566 Rol 20966

        5,00Imp. teren extrav. pF /       5,00        1,00        6,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI T. ISPAS Nr. Rol unic 20966

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520966 din

Total restante: 6,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 5,00

      5,00        1,00                 6,00         5,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105209 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520972

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. BLAJEL NR2, Nr. ...., Bl. V4, Sc. 1, Ap. 14,
MUN. BUCURESTI

PAHONTU EMIL

Catre PAHONTU EMIL

CF/CNP 1380225400293 Rol 20972

       55,00Imp. teren extrav. pF /     256,00      117,00      373,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAHONTU EMIL Nr. Rol unic 20972

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520972 din

Total restante: 373,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 55,00

    256,00      117,00               373,00        55,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520973

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Sos. Colentina, Nr. ..10, Bl. 6, Sc. B, Ap. 68, Sect.
2, MUN. BUCURESTI

TOADER LUCIAN

Catre TOADER LUCIAN

CF/CNP 1350114400422 Rol 20973

       30,00Imp. teren extrav. pF /      28,00        6,00       34,00

        6,00Imp. teren intrav. pF /       6,00        2,00        8,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER LUCIAN Nr. Rol unic 20973

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520973 din

Total restante: 42,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 36,00

     34,00        8,00                42,00        36,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520976

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.INT.ARIES NR.71

MOCANU D. CONSTANTIN

Catre MOCANU D. CONSTANTIN

CF/CNP 13405294005401 Rol 20976

      121,00Imp. teren extrav. pF /    1421,00     1760,00     3181,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU D. CONSTANTIN Nr. Rol unic 20976

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520976 din

Total restante: 3181,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 121,00

   1421,00     1760,00              3181,00       121,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520978

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.AMARANDEI NR.3

DUMITRU A. STEFAN

Catre DUMITRU A. STEFAN

CF/CNP 1371213400527 Rol 20978

      153,00Imp. teren extrav. pF /    1756,00     2156,00     3912,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU A. STEFAN Nr. Rol unic 20978

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520978 din

Total restante: 3912,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 153,00

   1756,00     2156,00              3912,00       153,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520980

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Cozia, Nr. ...3, Bl. 1A, Ap. 216, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

TUDOR ALEXANDRA

Catre TUDOR ALEXANDRA

CF/CNP Rol 20980

       37,00Imp. teren extrav. pF /     436,00      542,00      978,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR ALEXANDRA Nr. Rol unic 20980

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520980 din

Total restante: 978,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 37,00

    436,00      542,00               978,00        37,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520983

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MANASTIREA TIGANESTI CIOLPANI

NICOLAE STEFANA

Catre NICOLAE STEFANA

CF/CNP Rol 20983

      134,00Imp. teren extrav. pF /    1585,00     1959,00     3544,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLAE STEFANA Nr. Rol unic 20983

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520983 din

Total restante: 3544,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 134,00

   1585,00     1959,00              3544,00       134,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520992

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.CUGETARII NR.96

OPREA S. MARIA

Catre OPREA S. MARIA

CF/CNP 2290310400531 Rol 20992

       93,00Imp. teren extrav. pF /     617,00      368,00      985,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA S. MARIA Nr. Rol unic 20992

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520992 din

Total restante: 985,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 93,00

    617,00      368,00               985,00        93,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520995

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.GURA LEULUI NR.23

MD ANGHEL VASILE

Catre MD ANGHEL VASILE

CF/CNP Rol 20995

       75,00Imp. teren extrav. pF /     406,00      440,00      846,00

        2,00Imp. teren intrav. pF /      52,00       21,00       73,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD ANGHEL VASILE Nr. Rol unic 20995

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520995 din

Total restante: 919,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 77,00

    458,00      461,00               919,00        77,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110520998

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Sagetii, Nr. 8 S2, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

HODOROABA GH ANICA

Catre HODOROABA GH ANICA

CF/CNP 2321019400113 Rol 20998

      147,00Imp. teren extrav. pF /    1736,00     2130,00     3866,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul HODOROABA GH ANICA Nr. Rol unic 20998

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110520998 din

Total restante: 3866,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 147,00

   1736,00     2130,00              3866,00       147,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105209 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521011

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Nita Elinescu, Nr. ..66, Sect. 3, MUN.
BUCURESTI

PATRUTA ST CONSTANTIN

Catre PATRUTA ST CONSTANTIN

CF/CNP Rol 21011

       75,00Imp. teren extrav. pF /     886,00     1062,00     1948,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PATRUTA ST CONSTANTIN Nr. Rol unic 21011

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521011 din

Total restante: 1948,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 75,00

    886,00     1062,00              1948,00        75,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521012

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.HORIA NR.25A

IORDACHE ALEXANDRA

Catre IORDACHE ALEXANDRA

CF/CNP Rol 21012

       23,00Imp. teren extrav. pF /     275,00      353,00      628,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IORDACHE ALEXANDRA Nr. Rol unic 21012

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521012 din

Total restante: 628,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 23,00

    275,00      353,00               628,00        23,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521013

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Pta. Traian, Nr. .125, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

DANCIU VALERIA

Catre DANCIU VALERIA

CF/CNP 2280331400061 Rol 21013

      105,00Imp. teren extrav. pF /     694,00      425,00     1119,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DANCIU VALERIA Nr. Rol unic 21013

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521013 din

Total restante: 1119,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 105,00

    694,00      425,00              1119,00       105,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521014

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Cal. Vitan, Nr. .104, Bl. V42A, Sc. 4, Ap. 119, Sect.
3, MUN. BUCURESTI

RADU F. CONSTANTIN

Catre RADU F. CONSTANTIN

CF/CNP Rol 21014

       88,00Imp. teren extrav. pF /    1040,00     1272,00     2312,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU F. CONSTANTIN Nr. Rol unic 21014

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521014 din

Total restante: 2312,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 88,00

   1040,00     1272,00              2312,00        88,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521015

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

NICIU CONSTANTA

Catre NICIU CONSTANTA

CF/CNP Rol 21015

       44,00Imp. teren extrav. pF /     514,00      656,00     1170,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICIU CONSTANTA Nr. Rol unic 21015

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521015 din

Total restante: 1170,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    514,00      656,00              1170,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521016

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

COM.NICOLAE BALCESCU CALARASI

BORANGIC ALEXANDRU

Catre BORANGIC ALEXANDRU

CF/CNP Rol 21016

       38,00Imp. teren extrav. pF /     449,00      550,00      999,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BORANGIC ALEXANDRU Nr. Rol unic 21016

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521016 din

Total restante: 999,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 38,00

    449,00      550,00               999,00        38,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521018

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

RADU N. ION

Catre RADU N. ION

CF/CNP Rol 21018

       42,00Imp. teren extrav. pF /     498,00      629,00     1127,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU N. ION Nr. Rol unic 21018

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521018 din

Total restante: 1127,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 42,00

    498,00      629,00              1127,00        42,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521020

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

ILFOV VOLUNTARI

BORANGIC ELENA

Catre BORANGIC ELENA

CF/CNP Rol 21020

       42,00Imp. teren extrav. pF /     498,00      629,00     1127,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BORANGIC ELENA Nr. Rol unic 21020

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521020 din

Total restante: 1127,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 42,00

    498,00      629,00              1127,00        42,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521021

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

ANDREI VASILICA

Catre ANDREI VASILICA

CF/CNP 2531017214608 Rol 21021

       58,00Imp. teren extrav. pF /     587,00      414,00     1001,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI VASILICA Nr. Rol unic 21021

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521021 din

Total restante: 1001,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    587,00      414,00              1001,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521025

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VASILE ROAITA NR.19, ILFOV

STANCIU MANAILA

Catre STANCIU MANAILA

CF/CNP 1430220400244 Rol 21025

       13,00Imp. teren extrav. pF /     117,00       62,00      179,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU MANAILA Nr. Rol unic 21025

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521025 din

Total restante: 179,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 13,00

    117,00       62,00               179,00        13,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521026

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

CORNECI MARIA

Catre CORNECI MARIA

CF/CNP Rol 21026

       44,00Imp. teren extrav. pF /     514,00      656,00     1170,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CORNECI MARIA Nr. Rol unic 21026

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521026 din

Total restante: 1170,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    514,00      656,00              1170,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521027

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Pietroselului, Nr. .29A, Sect. 3, MUN.
BUCURESTI

MATEI O. ANA

Catre MATEI O. ANA

CF/CNP Rol 21027

       55,00Imp. teren extrav. pF /     204,00      100,00      304,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI O. ANA Nr. Rol unic 21027

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521027 din

Total restante: 304,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 55,00

    204,00      100,00               304,00        55,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521033

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI- ILFOV, STR.CLABUCET NR.83

MANOLACHE ION

Catre MANOLACHE ION

CF/CNP Rol 21033

       46,00Imp. teren extrav. pF /      44,00        9,00       53,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANOLACHE ION Nr. Rol unic 21033

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521033 din

Total restante: 53,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 46,00

     44,00        9,00                53,00        46,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521037

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

ILIE D. IANCU

Catre ILIE D. IANCU

CF/CNP 1320918216208 Rol 21037

       17,00Imp. teren extrav. pF /     185,00      199,00      384,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ILIE D. IANCU Nr. Rol unic 21037

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521037 din

Total restante: 384,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

    185,00      199,00               384,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521039

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.CARPATI NR.42

ANDREI ILINCA

Catre ANDREI ILINCA

CF/CNP Rol 21039

       35,00Imp. teren extrav. pF /      66,00       18,00       84,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI ILINCA Nr. Rol unic 21039

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521039 din

Total restante: 84,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 35,00

     66,00       18,00                84,00        35,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521040

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. CALOIAN, Nr. ..17, Bl. B4 C, Sc. B, Ap. 75,
MUN. BUCURESTI

STANCIU IORDANA

Catre STANCIU IORDANA

CF/CNP Rol 21040

       17,00Imp. teren extrav. pF /     169,00      165,00      334,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCIU IORDANA Nr. Rol unic 21040

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521040 din

Total restante: 334,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

    169,00      165,00               334,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521045

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. PANAIT ISTRATI 104, Nr. ...., MUN.
BUCURESTI

MOLDOVEANU S. C-TIN

Catre MOLDOVEANU S. C-TIN

CF/CNP 1470625400288 Rol 21045

       29,00Imp. teren extrav. pF /     346,00      442,00      788,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOLDOVEANU S. C-TIN Nr. Rol unic 21045

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521045 din

Total restante: 788,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

    346,00      442,00               788,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521056

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

DEF. DUMITRU M. TUDORA

Catre DEF. DUMITRU M. TUDORA

CF/CNP Rol 21056

      287,00Imp. teren extrav. pF /    3048,00     3683,00     6731,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DEF. DUMITRU M. TUDORA Nr. Rol unic 21056

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521056 din

Total restante: 6731,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 287,00

   3048,00     3683,00              6731,00       287,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521066

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

URZICENI- STR.CRIZANTEMELOR, NR.2

SANDU T. ION

Catre SANDU T. ION

CF/CNP Rol 21066

       58,00Imp. teren extrav. pF /     111,00       26,00      137,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU T. ION Nr. Rol unic 21066

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521066 din

Total restante: 137,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    111,00       26,00               137,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521067

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. PLUGUSORULUI NR57 S2, Nr. ...., MUN.
BUCURESTI

CONSTANTINESCU ALEXANDRU (ST ION)

Catre CONSTANTINESCU ALEXANDRU (ST ION)

CF/CNP 1450316400077 Rol 21067

       44,00Imp. teren extrav. pF /     165,00       64,00      229,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTINESCU ALEXANDRU (ST ION) Nr. Rol unic 21067

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521067 din

Total restante: 229,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    165,00       64,00               229,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521068

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

PANAIT FILOFTEIA

Catre PANAIT FILOFTEIA

CF/CNP Rol 21068

       63,00Imp. teren extrav. pF /     739,00      894,00     1633,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PANAIT FILOFTEIA Nr. Rol unic 21068

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521068 din

Total restante: 1633,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 63,00

    739,00      894,00              1633,00        63,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521070

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.ARDEALULUI NR.4

PANAIT C. NICOLAE

Catre PANAIT C. NICOLAE

CF/CNP Rol 21070

       76,00Imp. teren extrav. pF /     892,00     1071,00     1963,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PANAIT C. NICOLAE Nr. Rol unic 21070

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521070 din

Total restante: 1963,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 76,00

    892,00     1071,00              1963,00        76,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521071

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. 80 S2, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

VOICILA GHEORGHE

Catre VOICILA GHEORGHE

CF/CNP Rol 21071

       29,00Imp. teren extrav. pF /     346,00      442,00      788,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA GHEORGHE Nr. Rol unic 21071

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521071 din

Total restante: 788,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

    346,00      442,00               788,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521075

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. ANDRONACHE , NR.81 , SECTOR 2 ,
BUCURESTI

SURDU DAN

Catre SURDU DAN

CF/CNP 1470125400335 Rol 21075

        6,00Imp. teren extrav. pF /       6,00        2,00        8,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SURDU DAN Nr. Rol unic 21075

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521075 din

Total restante: 8,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

      6,00        2,00                 8,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521076

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR.LANTERNEI NR.57  , BUCURESTI ,
SECTOR 2

SURDU GHEORGHE

Catre SURDU GHEORGHE

CF/CNP 15302113400366 Rol 21076

        6,00Imp. teren extrav. pF /       6,00        2,00        8,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SURDU GHEORGHE Nr. Rol unic 21076

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521076 din

Total restante: 8,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

      6,00        2,00                 8,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521077

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. TARNAVELE, Nr. .27-, MUN. BUCURESTI

SURDU NICU

Catre SURDU NICU

CF/CNP Rol 21077

        6,00Imp. teren extrav. pF /       6,00        2,00        8,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SURDU NICU Nr. Rol unic 21077

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521077 din

Total restante: 8,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

      6,00        2,00                 8,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521079

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

ROSU MARIN

Catre ROSU MARIN

CF/CNP Rol 21079

       37,00Imp. teren extrav. pF /     438,00      543,00      981,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ROSU MARIN Nr. Rol unic 21079

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521079 din

Total restante: 981,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 37,00

    438,00      543,00               981,00        37,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521081

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Bucovina, Nr. 1A S3, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

PAHONTU DOBRA

Catre PAHONTU DOBRA

CF/CNP 2340214400518 Rol 21081

       79,00Imp. teren extrav. pF /     149,00       32,00      181,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAHONTU DOBRA Nr. Rol unic 21081

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521081 din

Total restante: 181,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 79,00

    149,00       32,00               181,00        79,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521084

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Sibiu, Nr. 41 S6, Sect. 6, MUN. BUCURESTI

SOANA N. TUDOR

Catre SOANA N. TUDOR

CF/CNP Rol 21084

       67,00Imp. teren extrav. pF /     788,00      973,00     1761,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SOANA N. TUDOR Nr. Rol unic 21084

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521084 din

Total restante: 1761,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 67,00

    788,00      973,00              1761,00        67,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105210 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521085

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Sos. Mihai Bravu, Nr. ..S2, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

SOANA STEFAN

Catre SOANA STEFAN

CF/CNP Rol 21085

       67,00Imp. teren extrav. pF /     788,00      973,00     1761,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SOANA STEFAN Nr. Rol unic 21085

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521085 din

Total restante: 1761,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 67,00

    788,00      973,00              1761,00        67,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521087

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NICOLAE D. TUDOR

Catre NICOLAE D. TUDOR

CF/CNP Rol 21087

Imp. teren extrav. pF /     231,00      488,00      719,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLAE D. TUDOR Nr. Rol unic 21087

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521087 din

Total restante: 719,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    231,00      488,00               719,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521099

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD. SOANA GH. CONSTANTIN -MORAREANU

Catre MD. SOANA GH. CONSTANTIN -MORAREANU IOANA

CF/CNP 2350522214600 Rol 21099

       57,00Imp. teren extrav. pF /     442,00      509,00      951,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD. SOANA GH. CONSTANTIN -MORAREANU Nr. Rol unic 21099

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521099 din

Total restante: 951,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 57,00

    442,00      509,00               951,00        57,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521107

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD. MIHAILA I. STEFANA

Catre MD. MIHAILA I. STEFANA

CF/CNP Rol 21107

       44,00Imp. teren extrav. pF /     455,00      504,00      959,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD. MIHAILA I. STEFANA Nr. Rol unic 21107

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521107 din

Total restante: 959,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    455,00      504,00               959,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521113

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.SIRETULUI NR.

MOLDOVEANU ST LICA

Catre MOLDOVEANU ST LICA

CF/CNP 1780716472061 Rol 21113

       29,00Imp. teren extrav. pF /      56,00       15,00       71,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOLDOVEANU ST LICA Nr. Rol unic 21113

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521113 din

Total restante: 71,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

     56,00       15,00                71,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521119

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

COSMESCU AURORA

Catre COSMESCU AURORA

CF/CNP 2661215237311 Rol 21119

       29,00Imp. teren extrav. pF /      28,00        9,00       37,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COSMESCU AURORA Nr. Rol unic 21119

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521119 din

Total restante: 114,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 93,00

     93,00       21,00               114,00        93,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521125

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Turnu Magurele, Nr. ..67, Sect. 4, MUN.
BUCURESTI

NICOARA CONSTANTA

Catre NICOARA CONSTANTA

CF/CNP 2420211400317 Rol 21125

      178,00Imp. teren extrav. pF /    2093,00     2577,00     4670,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOARA CONSTANTA Nr. Rol unic 21125

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521125 din

Total restante: 4670,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 178,00

   2093,00     2577,00              4670,00       178,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521133

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ..99, Bl. C4A, Sc. A, Ap. 41, Sect. 1,
MUN. BUCURESTI

IOANID BOGDAN CONSTANTIN SI RODICA

Catre IOANID BOGDAN CONSTANTIN SI RODICA

CF/CNP 1700109441667 Rol 21133

       65,00Imp. teren extrav. pF /     428,00      267,00      695,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IOANID BOGDAN CONSTANTIN SI RODICA Nr. Rol unic 21133

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521133 din

Total restante: 695,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 65,00

    428,00      267,00               695,00        65,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521141

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MAINEA TUDOREL

Catre MAINEA TUDOREL

CF/CNP 1720901214600 Rol 21141

       30,00Imp. cladire intrav. pF /      29,00        6,00       35,00

      792,00Taxa salubrizare pF /     504,00      72,00      576,00

        7,00Imp. teren intrav. pF /       7,00        7,00

      155,00Imp. teren intrav. pF /      10,00        1,00       11,00

      467,00Taxa mijloace transp. pF /     460,00       78,00      538,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA TUDOREL Nr. Rol unic 21141

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521141 din

Total restante: 1167,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1451,00

   1010,00       85,00     72,00     1167,00      1451,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521142

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..59, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU I. ALEXANDRU

Catre DUMITRU I. ALEXANDRU

CF/CNP 1770828214616 Rol 21142

Amenzi / PV/AX/2358118/28.12.05      70,00       70,00

Amenzi / PV/AX/29694444/10.02.06      70,00       70,00

Amenzi / PV/PCA/2438042/04.02.2008      56,00       56,00

Amenzi / PV.AY/0210627/16.12.2007      56,00       56,00

Amenzi / PV. AX/ 022764/ 17.10.2007     900,00      900,00

Amenzi / PV/ CC/ 2466889/ 16.02.2009      20,00       20,00

Amenzi / CC/5178830/12.11.2010     120,00      120,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU I. ALEXANDRU Nr. Rol unic 21142

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521142 din

Total restante: 1292,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1292,00                          1292,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521148

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DUTU PETRISOR

Catre DUTU PETRISOR

CF/CNP 1770504431541 Rol 21148

       58,00Imp. cladire intrav. pF /

       81,00Imp. teren intrav. pF /

      227,00Taxa mijloace transp. pF /     504,00      411,00      915,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUTU PETRISOR Nr. Rol unic 21148

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521148 din

Total restante: 915,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 366,00

    504,00      411,00               915,00       366,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521156

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

BACIU N. TEODOR

Catre BACIU N. TEODOR

CF/CNP 1650124214625 Rol 21156

Imp. cladire intrav. pF /      24,00       39,00       63,00

       75,00Imp. cladire intrav. pF /     750,00      668,00     1418,00

Imp. teren intrav. pF /     369,00      886,00     1255,00

      100,00Imp. teren intrav. pF /     549,00      413,00      962,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BACIU N. TEODOR Nr. Rol unic 21156

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521156 din

Total restante: 3698,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 175,00

   1692,00     2006,00              3698,00       175,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521160

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Republicii, Nr. ..1A, Bl. 323, Sc. A, Ap. 7, Mun
Urziceni, Jud. IALOMITA

MUSAT FANEL

Catre MUSAT FANEL

CF/CNP 1771003214613 Rol 21160

Amenzi / PV DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A     700,00      700,00

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      29,00       13,00       42,00

       39,00Imp. teren intrav. pF /     162,00       56,00      218,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MUSAT FANEL Nr. Rol unic 21160

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521160 din

Total restante: 960,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 47,00

    891,00       69,00               960,00        47,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521161

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TUDORAN SANDEL VALENTIN

Catre TUDORAN SANDEL VALENTIN

CF/CNP Rol 21161

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     729,00      910,00     1639,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDORAN SANDEL VALENTIN Nr. Rol unic 21161

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521161 din

Total restante: 1639,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    729,00      910,00              1639,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521164

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Mun Urziceni, Jud. IALOMITA

SIMION I. ALEXANDRU

Catre SIMION I. ALEXANDRU

CF/CNP Rol 21164

Imp. teren extrav. pF /      37,00       94,00      131,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION I. ALEXANDRU Nr. Rol unic 21164

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521164 din

Total restante: 131,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     37,00       94,00               131,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521169

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

NAE GIGEL

Catre NAE GIGEL

CF/CNP 1770627214608 Rol 21169

       81,00Imp. cladire intrav. pF /

     1393,00Taxa mijloace transp. pF /    3516,00     2970,00     6486,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NAE GIGEL Nr. Rol unic 21169

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521169 din

Total restante: 6486,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1474,00

   3516,00     2970,00              6486,00      1474,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521178

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Sinaia, Nr. ..18, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

MICU T. MARIANA

Catre MICU T. MARIANA

CF/CNP 2570312400740 Rol 21178

       33,00Imp. teren extrav. pF /      64,00       18,00       82,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MICU T. MARIANA Nr. Rol unic 21178

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521178 din

Total restante: 82,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

     64,00       18,00                82,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521183

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI STR.OLTULUI 2

DOBRE AURELIAN

Catre DOBRE AURELIAN

CF/CNP Rol 21183

       58,00Imp. teren extrav. pF /     609,00      653,00     1262,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE AURELIAN Nr. Rol unic 21183

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521183 din

Total restante: 1262,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    609,00      653,00              1262,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521186

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. ALEEA ILIA NR.4,BL 58 C, SC.2,ETJ.9
,AP.122-SECTOR-2

LIXANDRU LULUSA

Catre LIXANDRU LULUSA

CF/CNP 2521107400629 Rol 21186

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      48,00       15,00       63,00

       67,00Imp. teren intrav. pF /     217,00       66,00      283,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LIXANDRU LULUSA Nr. Rol unic 21186

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521186 din

Total restante: 346,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 84,00

    265,00       81,00               346,00        84,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521187

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Int. Ialomitei, Nr. ..18, Bl. PC 12, Sc. B, Ap. 20,
Sect. 6, MUN. BUCURESTI

COSTINESCU MARIA

Catre COSTINESCU MARIA

CF/CNP Rol 21187

      106,00Imp. teren extrav. pF /    1248,00     1534,00     2782,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COSTINESCU MARIA Nr. Rol unic 21187

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521187 din

Total restante: 2782,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 106,00

   1248,00     1534,00              2782,00       106,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521189

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..19, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPRIN STEFAN

Catre OPRIN STEFAN

CF/CNP 1760908214637 Rol 21189

       68,00Imp. cladire intrav. pF /     129,00       32,00      161,00

      151,00Imp. teren intrav. pF /     286,00       66,00      352,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPRIN STEFAN Nr. Rol unic 21189

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521189 din

Total restante: 513,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 219,00

    415,00       98,00               513,00       219,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521190

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .384, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MARIN FILOFTEIA

Catre MARIN FILOFTEIA

CF/CNP Rol 21190

       58,00Imp. teren extrav. pF /     686,00      849,00     1535,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN FILOFTEIA Nr. Rol unic 21190

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521190 din

Total restante: 1535,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    686,00      849,00              1535,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521195

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GOIA T. CONSTANTIN

Catre GOIA T. CONSTANTIN

CF/CNP 1620328214602 Rol 21195

Amenzi / DCDP nr. 1032831 din 25.09.2019     290,00      290,00

       44,00Imp. cladire intrav. pF /      42,00        9,00       51,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /      72,00       12,00       84,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00       10,00       67,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA T. CONSTANTIN Nr. Rol unic 21195

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521195 din

Total restante: 492,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 175,00

    461,00       31,00               492,00       175,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521196

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

CIREASA TUDOR (MOSTENITORI)

Catre CIREASA TUDOR (MOSTENITORI)

CF/CNP Rol 21196

        8,00Imp. teren intrav. pF /     142,00      129,00      271,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIREASA TUDOR (MOSTENITORI) Nr. Rol unic 21196

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521196 din

Total restante: 271,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 8,00

    142,00      129,00               271,00         8,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521199

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. DIMITRIE POMPEI, Nr. ...8, Bl. BAC, Ap. 12,
MUN. BUCURESTI

VASILE CONSTANTIN

Catre VASILE CONSTANTIN

CF/CNP 1670501214627 Rol 21199

Conces. teren extrav. pF /    1316,00     2142,00     3458,00

Imp. teren extrav. pF /      96,00      154,00      250,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VASILE CONSTANTIN Nr. Rol unic 21199

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521199 din

Total restante: 3708,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1412,00     2296,00              3708,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105211 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521202

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

B-DUL CHISINAU , NR.11 , BL.A3 BIS, SC.2, ET.2
, AP.53 , BUCURESTI , SECTOR 2

GHEORGHE N. TUDOR

Catre GHEORGHE N. TUDOR

CF/CNP 1450219400266 Rol 21202

       14,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       23,00Imp. teren extrav. pF /

       93,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GHEORGHE N. TUDOR Nr. Rol unic 21202

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521202 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 262,00

                          12,00       12,00       262,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105212 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521211

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..66, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHELUS ELENA

Catre ANGHELUS ELENA

CF/CNP Rol 21211

        4,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       17,00Imp. teren extrav. pF /

      195,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS ELENA Nr. Rol unic 21211

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521211 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 348,00

                          12,00       12,00       348,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105212 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521215

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Chisinau, Nr. ..19, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

MANCIU CONSTANTIN

Catre MANCIU CONSTANTIN

CF/CNP 1580105400419 Rol 21215

       59,00Imp. cladire intrav. pF /     225,00       75,00      300,00

Imp. teren intrav. pF /      53,00       78,00      131,00

       36,00Imp. teren extrav. pF /     239,00      147,00      386,00

       70,00Imp. teren intrav. pF /     442,00      278,00      720,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANCIU CONSTANTIN Nr. Rol unic 21215

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521215 din

Total restante: 1537,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 165,00

    959,00      578,00              1537,00       165,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521231

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Liviu Rebreanu, Nr. ..11, Bl. 49, Sc. 1, Ap. 3,
Sect. 3, MUN. BUCURESTI

DRAGNEA R. ATINA (LITIGIU)

Catre DRAGNEA R. ATINA (LITIGIU)

CF/CNP Rol 21231

        4,00Imp. teren intrav. pF /      94,00       32,00      126,00

       15,00Imp. teren extrav. pF /      96,00      124,00      220,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DRAGNEA R. ATINA (LITIGIU) Nr. Rol unic 21231

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521231 din

Total restante: 346,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 19,00

    190,00      156,00               346,00        19,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521235

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

COM VOLUNTARI STR TARNAVELE NR.56

DUMITRU NICULAE

Catre DUMITRU NICULAE

CF/CNP 1420415400268 Rol 21235

        4,00Imp. teren intrav. pF /      98,00       33,00      131,00

       23,00Imp. teren extrav. pF /     287,00      328,00      615,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU NICULAE Nr. Rol unic 21235

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521235 din

Total restante: 746,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 27,00

    385,00      361,00               746,00        27,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105212 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521238

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CALIN NICOLAE

Catre CALIN NICOLAE

CF/CNP 1770318214604 Rol 21238

        8,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        2,00       10,00

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

       77,00Imp. teren intrav. pF /      74,00       12,00       86,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CALIN NICOLAE Nr. Rol unic 21238

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521238 din

Total restante: 97,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 86,00

     83,00       14,00                97,00        86,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521244

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Pantelimon, Nr. .243, Bl. 52, Sc. D, Ap. 147,
Sect. 2, MUN. BUCURESTI

RADULESCU CONSTANTA

Catre RADULESCU CONSTANTA

CF/CNP 2271206400250 Rol 21244

      110,00Imp. teren extrav. pF /     625,00      314,00      939,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADULESCU CONSTANTA Nr. Rol unic 21244

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521244 din

Total restante: 939,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 110,00

    625,00      314,00               939,00       110,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521252

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC. STR. FUNDENI NR.231, BL 114 B,SC. B,
ET. 9,AP.84, SECT 2

GOGU MARIANA

Catre GOGU MARIANA

CF/CNP 2790605390920 Rol 21252

        4,00Imp. teren intrav. pF /      85,00       41,00      126,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOGU MARIANA Nr. Rol unic 21252

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521252 din

Total restante: 126,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 4,00

     85,00       41,00               126,00         4,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521253

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI STEFAN

Catre MATEI STEFAN

CF/CNP 1780511214600 Rol 21253

Amenzi / R 17 NR 0101236/07.02.2017     750,00      750,00

       12,00Imp. teren extrav. pF /      44,00       14,00       58,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI STEFAN Nr. Rol unic 21253

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521253 din

Total restante: 808,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 12,00

    794,00       14,00               808,00        12,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521254

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Barca, Nr. ...4, Sect. 5, MUN. BUCURESTI

TUDOR FLORIN

Catre TUDOR FLORIN

CF/CNP Rol 21254

        5,00Imp. cladire intrav. pF /      10,00        3,00       13,00

       90,00Imp. teren intrav. pF /     171,00       40,00      211,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR FLORIN Nr. Rol unic 21254

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521254 din

Total restante: 224,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 95,00

    181,00       43,00               224,00        95,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521255

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BATARIGA ELENA BRANDUSA

Catre BATARIGA ELENA BRANDUSA

CF/CNP 2740319421541 Rol 21255

      208,00Conces. teren intrav. pF /     582,00      165,00      747,00

        1,00Imp. teren intrav. pF /      27,00        9,00       36,00

       38,00Imp. teren intrav. pF /     108,00       33,00      141,00

      120,00Taxa mijloace transp. pF /     698,00      461,00     1159,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BATARIGA ELENA BRANDUSA Nr. Rol unic 21255

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521255 din

Total restante: 2083,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 367,00

   1415,00      668,00              2083,00       367,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521260

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..51, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHELUS EMIL

Catre ANGHELUS EMIL

CF/CNP 1721012214615 Rol 21260

      693,00Imp. cladire intrav. pF /

      294,00Conces. teren intrav. pF /      47,00        5,00       52,00

      106,00Imp. teren intrav. pF /

        2,00Taxa teren prop. de stat intrav. pF /

      381,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS EMIL Nr. Rol unic 21260

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521260 din

Total restante: 52,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1476,00

     47,00        5,00                52,00      1476,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521263

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE GHE FLORIN

Catre DOBRE GHE FLORIN

CF/CNP 1780316214631 Rol 21263

Amenzi / PV/ AU/ 3384059/ 26.04.2005      10,00       10,00

Amenzi / PV/ AX/ 0060472/ 15.03.2005      40,00       40,00

Amenzi / PV/ AU/  3516875/ 03.03.2005      40,00       40,00

Amenzi / PV/ VS/ 0000357/ 03.03.2005      45,00       45,00

Amenzi / PV/ AU/ 3520933/ 19.03.2005      55,00       55,00

Amenzi / PV/ AU/ 3802922/ 30.03.2005     200,00      200,00

Amenzi / PV/ PR/ 0495886/ 08.05.2005      40,00       40,00

Amenzi / PV/ AX/ 3494209/ 15.02.2006      55,00       55,00

Amenzi / PV/ nr.633870/ 13.12.2005      75,00       75,00

Amenzi / PV/ AY/ 0000366 / 21.02.2006      60,00       60,00

Amenzi / PV/ AX/ 3045030/ 20.12.2005      80,00       80,00

Amenzi / PV/ nr.381961/ 31.05.2006      80,00       80,00

Amenzi / PV/ J/ 0466971/ 28.07.2006      70,00       70,00

Amenzi / PV/ PCA/ 3947482/ 19.04.2008     100,00      100,00

Amenzi / CC/3132099/ 02.09.2009     240,00      240,00

Amenzi / CC/795373/07.04.2011     134,00      134,00

Amenzi / PV/CC/8594169/25.09.2012     402,00      402,00

Amenzi / PV/PILX/025893 / 17.12.2015     315,00      315,00

Amenzi / PILX NR 3807 29.08.2016     245,00      245,00

Amenzi / PILX nr. 211420 din 16.09.2019     290,00      290,00

Amenzi / PPHX nr. 418886 din 12.12.2019     290,00      290,00
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În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE GHE FLORIN Nr. Rol unic 21263

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521263 din

Total restante: 2866,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   2576,00                290,00     2866,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521269

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL EMILIAN

Catre ANGHEL EMILIAN

CF/CNP 1690716214603 Rol 21269

Amenzi / PV.PCA/ 0690631/ 22.02.2008     100,00      100,00

Amenzi / PV. CC./0017682 / 13.03.2008     100,00      100,00

Amenzi / PV.CC/ 1020294 / 10.07.2008     200,00      200,00

Amenzi / PV/ CC/ 1442355/ 24.02.2009     120,00      120,00

Amenzi / CC / 2976983 / 12.06.2009     240,00      240,00

Amenzi / PV/AY/1136983/07.04.2012     420,00      420,00

Amenzi / PV/CP/2218426/01.12.2012     140,00      140,00

Amenzi / PV/CP/1264783/18.01.2013     630,00      630,00

Amenzi / PV/PA/08.11.2013     200,00      200,00

Amenzi / PV/CP/7256147/20.07.2014     200,00      200,00

Amenzi / pv/829903/10.09.2014     150,00      150,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL EMILIAN Nr. Rol unic 21269

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521269 din

Total restante: 2500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   2500,00                          2500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105212 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521274

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..40, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION FLORIN MARIUS

Catre SIMION FLORIN MARIUS

CF/CNP 1880312212713 Rol 21274

Amenzi / PIFX nr. 210538 din 03/07/2018     865,00      865,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION FLORIN MARIUS Nr. Rol unic 21274

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521274 din

Total restante: 865,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    865,00                           865,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521275

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MITRANA GHE PAUL

Catre MITRANA GHE PAUL

CF/CNP 1890211282208 Rol 21275

Amenzi / PV/NR/ 549587/31.05.05      60,00       60,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITRANA GHE PAUL Nr. Rol unic 21275

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521275 din

Total restante: 60,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     60,00                            60,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521276

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TUDOR VICTORIA

Catre TUDOR VICTORIA

CF/CNP 2670907214638 Rol 21276

Amenzi / AU/555238/22.04.05      60,00       60,00

Amenzi / CC/ 5258965/04.10.2010     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/1435445/23.07.2013 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PILY nr. 6944 din 09/01/2018     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR VICTORIA Nr. Rol unic 21276

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521276 din

Total restante: 960,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    960,00                           960,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521287

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .382, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MATEI VALENTIN

Catre MATEI VALENTIN

CF/CNP 1750504214625 Rol 21287

      248,00Taxa mijloace transp. pF /     243,00       41,00      284,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI VALENTIN Nr. Rol unic 21287

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521287 din

Total restante: 284,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 248,00

    243,00       41,00               284,00       248,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521293

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .383, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA A. FLORENTINA

Catre CRISTEA A. FLORENTINA

CF/CNP 2831231212723 Rol 21293

Amenzi / RATB/627671/16.01.06      60,00       60,00

Amenzi / PV/RATB/ 536036 / 06.01.2005      60,00       60,00

Amenzi / PV.AT/2681359/23.12.2004      75,00       75,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA A. FLORENTINA Nr. Rol unic 21293

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521293 din

Total restante: 195,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    195,00                           195,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521297

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICILA IONUT CRISTIAN

Catre VOICILA IONUT CRISTIAN

CF/CNP 1850313212721 Rol 21297

Amenzi / PIFW nr. 30603 din 22.04.2019     290,00      290,00

Amenzi / PBZX nr. 322749 din 15.07.2020     870,00      870,00

Imp. cladire intrav. pF /      17,00        4,00       21,00

      123,00Imp. teren intrav. pF /     117,00       23,00      140,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA IONUT CRISTIAN Nr. Rol unic 21297

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521297 din

Total restante: 1321,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 123,00

    424,00       27,00    870,00     1321,00       123,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521300

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..62, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANOLACHE COSTEL

Catre MANOLACHE COSTEL

CF/CNP 1770829214627 Rol 21300

        5,00Imp. cladire intrav. pF /      39,00       35,00       74,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

      107,00Imp. teren intrav. pF /    1151,00     1103,00     2254,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANOLACHE COSTEL Nr. Rol unic 21300

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521300 din

Total restante: 2590,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 376,00

   1428,00     1138,00     24,00     2590,00       376,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521301

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Sat Stefanestii de Jos, Jud. ILFOV

CONSTANTIN IORDAN DANIEL

Catre CONSTANTIN IORDAN DANIEL

CF/CNP Rol 21301

       36,00Imp. teren extrav. pF /     405,00      484,00      889,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN IORDAN DANIEL Nr. Rol unic 21301

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521301 din

Total restante: 889,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 36,00

    405,00      484,00               889,00        36,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521303

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..67, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA MARIAN (. FLO )

Catre CRISTEA MARIAN (. FLO )

CF/CNP 1740310214616 Rol 21303

      396,00Taxa salubrizare pF /      36,00       36,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /

      707,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA MARIAN (. FLO ) Nr. Rol unic 21303

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521303 din

Total restante: 36,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1132,00

                          36,00       36,00      1132,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521304

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .453, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

IONITA MARITA

Catre IONITA MARITA

CF/CNP Rol 21304

      311,00Imp. teren extrav. pF /     568,00      344,00      912,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IONITA MARITA Nr. Rol unic 21304

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521304 din

Total restante: 912,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 311,00

    568,00      344,00               912,00       311,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521309

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..50, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN I. GHEORGHE

Catre DAMIAN I. GHEORGHE

CF/CNP 1620912400578 Rol 21309

       60,00Imp. cladire intrav. pF /      88,00       18,00      106,00

       62,00Imp. teren intrav. pF /      89,00      159,00      248,00

      385,00Taxa mijloace transp. pF /     585,00      506,00     1091,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN I. GHEORGHE Nr. Rol unic 21309

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521309 din

Total restante: 1445,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 507,00

    762,00      683,00              1445,00       507,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521317

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

OPREA ZINA

Catre OPREA ZINA

CF/CNP 2490217214607 Rol 21317

       42,00Imp. teren extrav. pF /      79,00       21,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA ZINA Nr. Rol unic 21317

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521317 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 42,00

     79,00       21,00               100,00        42,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521321

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .384, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

BURTEA ALEXANDRINA

Catre BURTEA ALEXANDRINA

CF/CNP Rol 21321

       11,00Imp. teren intrav. pF /     173,00      153,00      326,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BURTEA ALEXANDRINA Nr. Rol unic 21321

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521321 din

Total restante: 326,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 11,00

    173,00      153,00               326,00        11,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521323

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plugusor, Nr. ..32, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

STEFAN T. NICOLAE

Catre STEFAN T. NICOLAE

CF/CNP Rol 21323

      102,00Imp. teren extrav. pF /     787,00      582,00     1369,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN T. NICOLAE Nr. Rol unic 21323

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521323 din

Total restante: 1369,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 102,00

    787,00      582,00              1369,00       102,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521327

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI ION

Catre MATEI ION

CF/CNP 1720121214610 Rol 21327

       42,00Imp. cladire intrav. pF /      79,00       21,00      100,00

      128,00Imp. teren intrav. pF /     243,00       56,00      299,00

       30,00Imp. teren extrav. pF /      56,00       14,00       70,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI ION Nr. Rol unic 21327

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521327 din

Total restante: 469,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 200,00

    378,00       91,00               469,00       200,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521332

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Constantin Brancoveanu, Nr. ...., Sect. 4,
MUN. BUCURESTI

NICOLAE ALEXANDRU GHEORGHE SI DANIE

Catre NICOLAE ALEXANDRU GHEORGHE SI DANIE

CF/CNP 1761220400021 Rol 21332

        3,00Imp. cladire intrav. pF /      21,00        6,00       27,00

       38,00Imp. teren intrav. pF /     270,00      180,00      450,00

       64,00Imp. teren extrav. pF /     474,00      337,00      811,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLAE ALEXANDRU GHEORGHE SI DANIE Nr. Rol unic 21332

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521332 din

Total restante: 1288,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 105,00

    765,00      523,00              1288,00       105,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105213 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521333

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Baia Mare, Nr. ...6, Sect. 3, MUN.
BUCURESTI

NICOLAE STELIAN SI MARIA

Catre NICOLAE STELIAN SI MARIA

CF/CNP 1731006431510 Rol 21333

        2,00Imp. cladire intrav. pF /      14,00       14,00

       36,00Imp. teren intrav. pF /     260,00      168,00      428,00

       34,00Imp. teren extrav. pF /     231,00      143,00      374,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLAE STELIAN SI MARIA Nr. Rol unic 21333

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521333 din

Total restante: 816,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 72,00

    505,00      311,00               816,00        72,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105213 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521335

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

NICOLAE MARIN N. ION

Catre NICOLAE MARIN N. ION

CF/CNP 1590516400444 Rol 21335

Amenzi / AP nr. 1915864 din 28.03.2011     500,00      500,00

Amenzi / AP nr. 1359014 din 17.05.2010     300,00      300,00

Amenzi / IF nr. 10074 din 18.05.2010     300,00      300,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICOLAE MARIN N. ION Nr. Rol unic 21335

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521335 din

Total restante: 1100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                        1100,00     1100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105213 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521339

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DRAGOMIR MARIUS-CRISTIAN

Catre DRAGOMIR MARIUS-CRISTIAN

CF/CNP 1880219450051 Rol 21339

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     261,00       67,00      328,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DRAGOMIR MARIUS-CRISTIAN Nr. Rol unic 21339

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521339 din

Total restante: 328,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    261,00       67,00               328,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521344

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Doamna Ghica, Nr. ..18, Bl. 3 BIS, Ap. 21,
Sect. 2, MUN. BUCURESTI

BADEA IONEL VALENTIN

Catre BADEA IONEL VALENTIN

CF/CNP 1790726421550 Rol 21344

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       2,00        2,00

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00        3,00       19,00

      132,00Taxa salubrizare pF /     119,00      12,00      131,00

       30,00Imp. teren extrav. pF /      56,00       14,00       70,00

       37,00Imp. teren intrav. pF /      70,00       18,00       88,00

       45,00Imp. teren intrav. pF /      43,00        7,00       50,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA IONEL VALENTIN Nr. Rol unic 21344

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521344 din

Total restante: 360,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 262,00

    306,00       42,00     12,00      360,00       262,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521351

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC,STR APOSTOL NICOLAE

PASTRAMA FLORENTINA

Catre PASTRAMA FLORENTINA

CF/CNP 2581215400234 Rol 21351

        5,00Imp. teren intrav. pF /     106,00       78,00      184,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PASTRAMA FLORENTINA Nr. Rol unic 21351

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521351 din

Total restante: 184,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 5,00

    106,00       78,00               184,00         5,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521358

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..90, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CEAPA M. GHEORGHE

Catre CEAPA M. GHEORGHE

CF/CNP 1600709214645 Rol 21358

Amenzi / AY/0625129/18.09.2006     200,00      200,00

Amenzi / AY/0625191/07.12.2006     100,00      100,00

Amenzi / PV/ JP/ 0031276/ 23.03.2009     120,00      120,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CEAPA M. GHEORGHE Nr. Rol unic 21358

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521358 din

Total restante: 420,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    420,00                           420,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521361

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stejarului, Nr. 11 C, Sat Dobroesti, Jud. ILFOV

FATU LIVIU

Catre FATU LIVIU

CF/CNP 1781122214613 Rol 21361

        4,00Imp. teren intrav. pF /      39,00       14,00       53,00

       12,00Imp. teren extrav. pF /      33,00        9,00       42,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU LIVIU Nr. Rol unic 21361

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521361 din

Total restante: 95,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 16,00

     72,00       23,00                95,00        16,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521366

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .383, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN A. MIRCEA

Catre CONSTANTIN A. MIRCEA

CF/CNP 1710601214644 Rol 21366

Amenzi / AY/0625187/27.11.2006      50,00       50,00

Amenzi / PV SERIA PF 550190/19.01..2017     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN A. MIRCEA Nr. Rol unic 21366

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521366 din

Total restante: 550,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    550,00                           550,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521388

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. .384, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PUSCOI COSTEL

Catre PUSCOI COSTEL

CF/CNP 1811206410108 Rol 21388

Amenzi / AY/0625225/15.08.2007     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI COSTEL Nr. Rol unic 21388

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521388 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521392

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .393, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN I. NICOLAE

Catre STEFAN I. NICOLAE

CF/CNP 1780413214629 Rol 21392

Amenzi / PV.AY/3055252 / 05.09.2007     100,00      100,00

Amenzi / PV/CP/3300992/12.05.2013 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/1940049/06.12.2013 - virat de la rol     300,00      300,00

Amenzi / PV/PA/2257089/20.02.2014 - virat de la rol     500,00      500,00

Amenzi / PV/PA/2257106/11.08.2014 - virat de la rol     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN I. NICOLAE Nr. Rol unic 21392

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521392 din

Total restante: 1200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1200,00                          1200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105213 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521394

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TANASE I. NICOLAE

Catre TANASE I. NICOLAE

CF/CNP 1740424214624 Rol 21394

Amenzi / PV/860854/23.01.2015      50,00       50,00

Amenzi / PV/863584/30.01.2015     100,00      100,00

Amenzi / PILY/08785/12.09.2017     150,00      150,00

       24,00Imp. cladire intrav. pF /     196,00      167,00      363,00

      528,00Taxa salubrizare pF /     476,00      48,00      524,00

       38,00Imp. teren intrav. pF /     301,00      242,00      543,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANASE I. NICOLAE Nr. Rol unic 21394

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521394 din

Total restante: 1730,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 590,00

   1273,00      409,00     48,00     1730,00       590,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521397

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TECU MARIANA

Catre TECU MARIANA

CF/CNP 2790406100083 Rol 21397

        9,00Imp. cladire intrav. pF /       8,00        2,00       10,00

       60,00Imp. teren intrav. pF /      58,00       10,00       68,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TECU MARIANA Nr. Rol unic 21397

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521397 din

Total restante: 155,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 133,00

    131,00       24,00               155,00       133,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521406

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. DN2, Nr. ..47, Sat Sindrilita, Jud. ILFOV

MARIN ION

Catre MARIN ION

CF/CNP 1520106400721 Rol 21406

        9,00Imp. teren extrav. pF /       8,00        2,00       10,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN ION Nr. Rol unic 21406

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521406 din

Total restante: 10,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 9,00

      8,00        2,00                10,00         9,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521422

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI ALEEA ARDEALULUI 24

CONSTANTINESCU VIOREL (ST ION)

Catre CONSTANTINESCU VIOREL (ST ION)

CF/CNP Rol 21422

       44,00Imp. teren extrav. pF /     177,00       71,00      248,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTINESCU VIOREL (ST ION) Nr. Rol unic 21422

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521422 din

Total restante: 248,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 44,00

    177,00       71,00               248,00        44,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521424

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..82, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA CONSTANTIN

Catre CRISTEA CONSTANTIN

CF/CNP 1740609214632 Rol 21424

       17,00Imp. cladire intrav. pF /      16,00        3,00       19,00

Taxa salubrizare pF /     216,00      216,00

       99,00Imp. teren intrav. pF /      94,00       15,00      109,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA CONSTANTIN Nr. Rol unic 21424

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521424 din

Total restante: 344,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 116,00

    326,00       18,00               344,00       116,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105214 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521426

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .421, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MAINEA I. MARIAN

Catre MAINEA I. MARIAN

CF/CNP 1830623212711 Rol 21426

Amenzi / PV.AX/0257063/28.10.2005     498,00      498,00

Amenzi / PV.AU/ 1621757/28.11.2004     994,00      994,00

Amenzi / PV/ AY/ 3055272/ 17.03.2009     498,00      498,00

Amenzi / PV/PA / 2531613/13.06.2014 - virat de la rol     170,00      170,00

Amenzi / PV/PA/257096/19.03.2014 - virat de la rol     500,00      500,00

Amenzi / JO nr. 1732664 din 22.09.2019     400,00      400,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA I. MARIAN Nr. Rol unic 21426

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521426 din

Total restante: 3060,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   3060,00                          3060,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521432

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. .375, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER N. STAN

Catre TOADER N. STAN

CF/CNP 1640807214646 Rol 21432

Amenzi / PV.PCA/ 0861307/ 24.06.2007      78,00       78,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER N. STAN Nr. Rol unic 21432

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521432 din

Total restante: 78,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     78,00                            78,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521434

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .592, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MD TOADER A. MARIN

Catre MD TOADER A. MARIN

CF/CNP Rol 21434

        6,00Imp. teren intrav. pF /      96,00       59,00      155,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD TOADER A. MARIN Nr. Rol unic 21434

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521434 din

Total restante: 155,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 6,00

     96,00       59,00               155,00         6,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521435

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..54, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICU DUMITRU SI MARIANA

Catre VOICU DUMITRU SI MARIANA

CF/CNP 1670828214695 Rol 21435

Amenzi / PV/ N/ 037841/ 05.02.2008     895,00      895,00

Amenzi / CC/ 6358689/ 29.06.2010     266,00      266,00

Amenzi / CC/ 7199101 / 14.02.2011     518,00      518,00

Amenzi / PV/PA/1003019/20.01.2013     295,00      295,00

Amenzi / pv/cc/8415547/04.05.2013     325,00      325,00

Amenzi / pv/cp/5705599/05.11.2013      45,00       45,00

Amenzi / R18 nr. 301739 din 03/07/2018     250,00      250,00

      173,00Imp. cladire intrav. pF /     434,00      171,00      605,00

        6,00Imp. teren extrav. pF /      29,00        1,00       30,00

       96,00Imp. teren intrav. pF /     447,00      184,00      631,00

      588,00Taxa mijloace transp. pF /    2300,00      843,00     3143,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU DUMITRU SI MARIANA Nr. Rol unic 21435

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521435 din

Total restante: 7003,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 863,00

   5804,00     1199,00              7003,00       863,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105214 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521438

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

CHELU ECATERINA SI ROSU SILVIA

Catre CHELU ECATERINA SI ROSU SILVIA

CF/CNP Rol 21438

       59,00Imp. teren extrav. pF /     575,00      572,00     1147,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CHELU ECATERINA SI ROSU SILVIA Nr. Rol unic 21438

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521438 din

Total restante: 1147,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 59,00

    575,00      572,00              1147,00        59,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521439

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BODARLAU CONSTANTINA

Catre BODARLAU CONSTANTINA

CF/CNP Rol 21439

       58,00Imp. teren extrav. pF /      56,00       10,00       66,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BODARLAU CONSTANTINA Nr. Rol unic 21439

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521439 din

Total restante: 66,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

     56,00       10,00                66,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521447

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CMI RIZESCU HORIA

Catre CMI RIZESCU HORIA

CF/CNP Rol 21447

      269,00Cldchirie intrav. pF /      52,00       52,00

       43,00Imp. cladire intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CMI RIZESCU HORIA Nr. Rol unic 21447

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521447 din

Total restante: 52,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 312,00

                          52,00       52,00       312,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521459

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BANICA M. STEFANA

Catre BANICA M. STEFANA

CF/CNP 2380611214600 Rol 21459

       58,00Imp. teren extrav. pF /     279,00      263,00      542,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BANICA M. STEFANA Nr. Rol unic 21459

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521459 din

Total restante: 542,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

    279,00      263,00               542,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521460

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..66, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU I. SANDEL

Catre RADU I. SANDEL

CF/CNP 1731009214609 Rol 21460

Amenzi / ISCTR nr. 202 din 26.11.2019     350,00      350,00

Amenzi / PILY nr. 28288 din 07.06.2020     200,00      200,00

       39,00Imp. cladire intrav. pF /     278,00      260,00      538,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

       81,00Imp. teren intrav. pF /     180,00      137,00      317,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU I. SANDEL Nr. Rol unic 21460

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521460 din

Total restante: 1667,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 384,00

   1046,00      397,00    224,00     1667,00       384,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521461

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..39, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STOLERU CONSTANTIN LIVIU

Catre STOLERU CONSTANTIN LIVIU

CF/CNP 1750521374108 Rol 21461

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      14,00        5,00       19,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     110,00       21,00      131,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     362,00       84,00      446,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOLERU CONSTANTIN LIVIU Nr. Rol unic 21461

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521461 din

Total restante: 596,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 273,00

    486,00      110,00               596,00       273,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521470

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vintila Mihailescu, Nr. ...8, Bl. 78, Sc. B, Ap.
58, Sect. 6, MUN. BUCURESTI

CHITIC ION MARIUS

Catre CHITIC ION MARIUS

CF/CNP 1801117410181 Rol 21470

       75,00Imp. teren intrav. pF /      72,00       12,00       84,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CHITIC ION MARIUS Nr. Rol unic 21470

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521470 din

Total restante: 84,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 75,00

     72,00       12,00                84,00        75,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521471

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA ALEXANDRU

Catre CRISTEA ALEXANDRU

CF/CNP 1820709212712 Rol 21471

       85,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

       98,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA ALEXANDRU Nr. Rol unic 21471

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521471 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 447,00

                          24,00       24,00       447,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521472

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEDELCU M. DUMITRU

Catre NEDELCU M. DUMITRU

CF/CNP Rol 21472

       57,00Imp. cladire intrav. pF /     465,00      412,00      877,00

       84,00Imp. teren intrav. pF /     768,00      672,00     1440,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEDELCU M. DUMITRU Nr. Rol unic 21472

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521472 din

Total restante: 2317,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 141,00

   1233,00     1084,00              2317,00       141,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105214 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521474

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PETRESCU MARIAN

Catre PETRESCU MARIAN

CF/CNP 1700803513499 Rol 21474

      101,00Imp. cladire intrav. pF /     216,00       84,00      300,00

       48,00Imp. teren intrav. pF /     135,00       41,00      176,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PETRESCU MARIAN Nr. Rol unic 21474

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521474 din

Total restante: 553,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 213,00

    416,00      137,00               553,00       213,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105214 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521498

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BUC, STR. MARGELELOR, NR. 124-126, BL
N.31,SC B,ET.4,AP.28,SEC 6

IANCU FLORENTIN

Catre IANCU FLORENTIN

CF/CNP 1760926414527 Rol 21498

      426,00Imp. teren extrav. pF /    1212,00      352,00     1564,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IANCU FLORENTIN Nr. Rol unic 21498

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521498 din

Total restante: 1564,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 426,00

   1212,00      352,00              1564,00       426,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105214 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521502

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI,STR. CALARASI ,NR. 15

ANGHEL V. DOBRE

Catre ANGHEL V. DOBRE

CF/CNP Rol 21502

       37,00Imp. teren extrav. pF /      36,00        7,00       43,00

        1,00Imp. teren intrav. pF /       1,00        1,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL V. DOBRE Nr. Rol unic 21502

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521502 din

Total restante: 44,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 38,00

     37,00        7,00                44,00        38,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521506

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Int. Cumpenei, Nr. ...7, Sect. 2, MUN. BUCURESTI

BOLBORICI TUDOR

Catre BOLBORICI TUDOR

CF/CNP 1561118400433 Rol 21506

       29,00Imp. teren extrav. pF /      28,00        6,00       34,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BOLBORICI TUDOR Nr. Rol unic 21506

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521506 din

Total restante: 34,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 29,00

     28,00        6,00                34,00        29,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521516

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI ,ILFOV,STR. CEAHLAU ,NR. 67

TANASE ANDREI SI NICULINA

Catre TANASE ANDREI SI NICULINA

CF/CNP 1491022400592 Rol 21516

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      56,00       30,00       86,00

       94,00Imp. teren intrav. pF /     513,00      237,00      750,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANASE ANDREI SI NICULINA Nr. Rol unic 21516

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521516 din

Total restante: 836,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 104,00

    569,00      267,00               836,00       104,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521517

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

CROITORU A. IULIANA

Catre CROITORU A. IULIANA

CF/CNP Rol 21517

       10,00Imp. teren extrav. pF /      23,00        3,00       26,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CROITORU A. IULIANA Nr. Rol unic 21517

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521517 din

Total restante: 26,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 10,00

     23,00        3,00                26,00        10,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521518

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. LEORDENI, Nr. ...6, Sat Popesti Leordeni,
Jud. ILFOV

ANDREI A. MARIN

Catre ANDREI A. MARIN

CF/CNP Rol 21518

       68,00Imp. teren extrav. pF /      25,00       13,00       38,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI A. MARIN Nr. Rol unic 21518

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521518 din

Total restante: 38,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 68,00

     25,00       13,00                38,00        68,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521523

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MARIN FLOAREA

Catre MARIN FLOAREA

CF/CNP Rol 21523

      145,00Imp. teren extrav. pF /    1185,00      919,00     2104,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN FLOAREA Nr. Rol unic 21523

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521523 din

Total restante: 2104,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 145,00

   1185,00      919,00              2104,00       145,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521524

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Lunca Cernei, Nr. ...4, Bl. D47, Sc. C, Sect. 6,
MUN. BUCURESTI

DRAGHICI ANGELA SI DINU FLOAREA

Catre DRAGHICI ANGELA SI DINU FLOAREA

CF/CNP Rol 21524

       38,00Imp. teren extrav. pF /     144,00       51,00      195,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DRAGHICI ANGELA SI DINU FLOAREA Nr. Rol unic 21524

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521524 din

Total restante: 195,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 38,00

    144,00       51,00               195,00        38,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521525

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Refrenului, Nr. ..22, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

BADEA D. IOANA SI BADEA TUDOR

Catre BADEA D. IOANA SI BADEA TUDOR

CF/CNP 2740209214631 Rol 21525

        5,00Imp. cladire intrav. pF /       5,00        1,00        6,00

       57,00Imp. teren intrav. pF /      55,00       10,00       65,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA D. IOANA SI BADEA TUDOR Nr. Rol unic 21525

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521525 din

Total restante: 71,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 62,00

     60,00       11,00                71,00        62,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521528

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Maica Domnului, Nr. ..5B, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

ANGHEL A. ELEONORA -. IULIANA

Catre ANGHEL A. ELEONORA -. IULIANA

CF/CNP 2761117214609 Rol 21528

Imp. teren extrav. pF /      44,00       71,00      115,00

       16,00Imp. teren intrav. pF /     162,00      101,00      263,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL A. ELEONORA -. IULIANA Nr. Rol unic 21528

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521528 din

Total restante: 378,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 16,00

    206,00      172,00               378,00        16,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521532

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD STAN MANOLE

Catre MD STAN MANOLE

CF/CNP Rol 21532

       33,00Imp. teren extrav. pF /     361,00      435,00      796,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD STAN MANOLE Nr. Rol unic 21532

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521532 din

Total restante: 796,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

    361,00      435,00               796,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521539

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SERBAN N. VASILE

Catre SERBAN N. VASILE

CF/CNP Rol 21539

       79,00Imp. teren extrav. pF /     927,00     1137,00     2064,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERBAN N. VASILE Nr. Rol unic 21539

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521539 din

Total restante: 2064,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 79,00

    927,00     1137,00              2064,00        79,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521544

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GHEORGHE LIVIU

Catre GHEORGHE LIVIU

CF/CNP 1800823237769 Rol 21544

       68,00Imp. cladire intrav. pF /     311,00      186,00      497,00

        9,00Imp. teren intrav. pF /      18,00        3,00       21,00

      256,00Imp. teren intrav. pF /    1270,00      829,00     2099,00

      682,00Taxa mijloace transp. pF /    2005,00     1278,00     3283,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GHEORGHE LIVIU Nr. Rol unic 21544

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521544 din

Total restante: 5900,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1015,00

   3604,00     2296,00              5900,00      1015,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521546

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. GHEORGHE COSTAFORU, Nr. ..1A, MUN.
BUCURESTI

PELIN EUGENIA

Catre PELIN EUGENIA

CF/CNP 2470518400377 Rol 21546

        9,00Imp. teren extrav. pF /      16,00        5,00       21,00

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PELIN EUGENIA Nr. Rol unic 21546

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521546 din

Total restante: 21,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 9,00

     16,00        5,00                21,00         9,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521547

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. SERGENT NASTASE PAMFIL, Nr. ..53, Bl. 32,
Sc. 1, Ap. 9, MUN. BUCURESTI

NEGUTESCU GABRIELA-MEDEEA SI

Catre NEGUTESCU GABRIELA-MEDEEA SI NEGUTESCU
THEODOR CONSTANTIN

CF/CNP 1741101421511 Rol 21547

        9,00Imp. teren extrav. pF /      16,00        5,00       21,00

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEGUTESCU GABRIELA-MEDEEA SI NEGUTESCU Nr. Rol unic 21547

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521547 din

Total restante: 21,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 9,00

     16,00        5,00                21,00         9,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521560

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Camil Ressu, Nr. ..49, Bl. H26, Sc. A, Ap. 9,
Sect. 3, MUN. BUCURESTI

STEFAN GH. IOANA CRISTINA

Catre STEFAN GH. IOANA CRISTINA

CF/CNP 2781016434522 Rol 21560

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      99,00       72,00      171,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     589,00      419,00     1008,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN GH. IOANA CRISTINA Nr. Rol unic 21560

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521560 din

Total restante: 1179,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 87,00

    688,00      491,00              1179,00        87,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521561

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA SILVIU

Catre UDREA SILVIU

CF/CNP 1720604214624 Rol 21561

Amenzi / PV/ 0509563/ 05.06.2011     100,00      100,00

Amenzi / PV/21529/ 23.08.2011     250,00      250,00

Amenzi / PV/CC/7954063/ 08.09.2011     603,00      603,00

Amenzi / PV/AP/ 0473181/ 02.11.2009     500,00      500,00

Amenzi / PV/ A/ 0002782 / 14.01.2009     100,00      100,00

Amenzi / PV/ A/ 0262/ 02.04.2010     250,00      250,00

Amenzi / PV/ A/ 1269/ 15.04.2010     250,00      250,00

Amenzi / PV/ 6639/ 04.09.2010     250,00      250,00

Amenzi / PV/435597/ 29.09.2010     100,00      100,00

Amenzi / PV/883332/06.06.2015     100,00      100,00

Amenzi / PV SERIA JO NR 1029068/07.08.2016     200,00      200,00

Amenzi / nr. 11160 din 29/05/2018     100,00      100,00

Amenzi / PPHY nr. 311913 din 03/09/2018    1000,00     1000,00

Amenzi / PPHY nr. 311914 din 03/09/2018     500,00      500,00

Amenzi / PPHY nr. 98317 din 22.06.2019    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA SILVIU Nr. Rol unic 21561

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521561 din

Total restante: 5303,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   5303,00                          5303,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521564

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TACHE IULIAN COSMIN

Catre TACHE IULIAN COSMIN

CF/CNP 1860721420020 Rol 21564

Amenzi / PV/CP 5998974/ 22.05.2014     240,00      240,00

Amenzi / PV/CP/6330194/02.06.2014     765,00      765,00

Amenzi / pv/cp/6881846/25.11.2014     720,00      720,00

Amenzi / PV/CP/5057986/28.04.2015     585,00      585,00

Amenzi / PV / PILX/ 045329 / 21.12.2015     720,00      720,00

Amenzi / pv seriaPILX NR 55749/09.06.2016     250,00      250,00

Amenzi / PIFW nr. 21653 din 07.06.2019     290,00      290,00

Amenzi / PCLX nr. 166379 din 06.03.2020     750,00      750,00

      200,00Imp. cladire intrav. pF /     569,00      165,00      734,00

       74,00Imp. teren intrav. pF /     241,00       77,00      318,00

      746,00Taxa mijloace transp. pF /    1585,00      304,00     1889,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TACHE IULIAN COSMIN Nr. Rol unic 21564

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521564 din

Total restante: 7261,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1020,00

   5965,00      546,00    750,00     7261,00      1020,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521567

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MIREA ALEXANDRA

Catre MIREA ALEXANDRA

CF/CNP Rol 21567

       17,00Imp. teren extrav. pF /     133,00      110,00      243,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIREA ALEXANDRA Nr. Rol unic 21567

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521567 din

Total restante: 243,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

    133,00      110,00               243,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521569

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI , STR. GHEORGHE DOJA , NR. 68

CRISTACHE ELENA

Catre CRISTACHE ELENA

CF/CNP Rol 21569

       17,00Imp. teren extrav. pF /     133,00      110,00      243,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTACHE ELENA Nr. Rol unic 21569

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521569 din

Total restante: 243,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

    133,00      110,00               243,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521578

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. SFANTU NICOLAE, Nr. ..14, Sat Dragoesti,
Jud. IALOMITA

ANGHEL TUDOR

Catre ANGHEL TUDOR

CF/CNP Rol 21578

      153,00Imp. teren extrav. pF /     865,00      447,00     1312,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL TUDOR Nr. Rol unic 21578

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521578 din

Total restante: 1312,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 153,00

    865,00      447,00              1312,00       153,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521585

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. CPT, Nr. ..98, MUN. BUCURESTI

VIRNA MIHAI

Catre VIRNA MIHAI

CF/CNP 1631102400451 Rol 21585

       22,00Imp. cladire intrav. pF /      21,00        4,00       25,00

      114,00Imp. teren intrav. pF /     109,00       19,00      128,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VIRNA MIHAI Nr. Rol unic 21585

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521585 din

Total restante: 153,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 136,00

    130,00       23,00               153,00       136,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521589

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GILEA AUREL

Catre GILEA AUREL

CF/CNP 1730819104977 Rol 21589

Amenzi / PV JO/0373249/23.11.2011     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GILEA AUREL Nr. Rol unic 21589

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521589 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    100,00                           100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521590

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Ardealului, Nr. ...4, Orş Voluntari, Jud. ILFOV

ANGHEL C. NICOLAE

Catre ANGHEL C. NICOLAE

CF/CNP 1291112400408 Rol 21590

       76,00Imp. teren extrav. pF /     563,00      378,00      941,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL C. NICOLAE Nr. Rol unic 21590

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521590 din

Total restante: 941,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 76,00

    563,00      378,00               941,00        76,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521593

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. BUZAU-NR, Nr. ...., Orş Voluntari, Jud. ILFOV

GEANTANA ALEXANDRA

Catre GEANTANA ALEXANDRA

CF/CNP 2470102400848 Rol 21593

       25,00Imp. teren extrav. pF /      24,00        5,00       29,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GEANTANA ALEXANDRA Nr. Rol unic 21593

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521593 din

Total restante: 29,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 25,00

     24,00        5,00                29,00        25,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521595

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN I. STEFAN

Catre DAMIAN I. STEFAN

CF/CNP 1590213214600 Rol 21595

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      50,00       29,00       79,00

      178,00Imp. teren extrav. pF /     822,00      350,00     1172,00

      121,00Imp. teren intrav. pF /    1001,00      712,00     1713,00

      341,00Taxa mijloace transp. pF /    1214,00      430,00     1644,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN I. STEFAN Nr. Rol unic 21595

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521595 din

Total restante: 4608,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 648,00

   3087,00     1521,00              4608,00       648,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105215 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521596

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Int. Garii, Nr. .124, Mun Giurgiu, Jud. GIURGIU

GRECU I. FLORIN

Catre GRECU I. FLORIN

CF/CNP Rol 21596

        3,00Imp. teren extrav. pF /      21,00       11,00       32,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRECU I. FLORIN Nr. Rol unic 21596

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521596 din

Total restante: 32,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

     21,00       11,00                32,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521604

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU GHEORGHE

Catre MOCANU GHEORGHE

CF/CNP 1630707214611 Rol 21604

Amenzi / pv /636205/04.10.2012     100,00      100,00

Amenzi / PV/PA/0840254/24.08.2012     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU GHEORGHE Nr. Rol unic 21604

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521604 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521609

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Bld. Iuliu Maniu, Nr. .138, Bl. R 2, Sc. 1, Ap. 36,
Sect. 6, MUN. BUCURESTI

PACLESAN GEORGETA

Catre PACLESAN GEORGETA

CF/CNP 2500331400338 Rol 21609

        2,00Imp. teren extrav. pF /       2,00        2,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PACLESAN GEORGETA Nr. Rol unic 21609

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521609 din

Total restante: 2,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 2,00

      2,00                             2,00         2,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521611

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR.PREDEAL, NR.27 , VOLUNTARI  , ILFOV

NEAGU ALEXANDRA

Catre NEAGU ALEXANDRA

CF/CNP 2420926400565 Rol 21611

        3,00Imp. teren extrav. pF /       3,00        3,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEAGU ALEXANDRA Nr. Rol unic 21611

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521611 din

Total restante: 3,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

      3,00                             3,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521613

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimentului, Nr. ...5, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

ANDREI I. DUMITRU

Catre ANDREI I. DUMITRU

CF/CNP 1370812400015 Rol 21613

      102,00Imp. teren extrav. pF /      98,00       15,00      113,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI I. DUMITRU Nr. Rol unic 21613

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521613 din

Total restante: 113,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 102,00

     98,00       15,00               113,00       102,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521624

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ...., Sat Cosereni, Jud. IALOMITA

JIPESCU SAFTA

Catre JIPESCU SAFTA

CF/CNP 2390902214615 Rol 21624

       31,00Imp. teren extrav. pF /     120,00       47,00      167,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul JIPESCU SAFTA Nr. Rol unic 21624

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521624 din

Total restante: 167,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 31,00

    120,00       47,00               167,00        31,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521625

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STOICA MARINELA

Catre STOICA MARINELA

CF/CNP 2771212214607 Rol 21625

       12,00Imp. teren extrav. pF /      22,00        5,00       27,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOICA MARINELA Nr. Rol unic 21625

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521625 din

Total restante: 27,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 12,00

     22,00        5,00                27,00        12,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521628

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. ..11, Bl. A, Sc. 4, Ap. 103, Sect. 1,
MUN. BUCURESTI

RADUCANU MARIA

Catre RADUCANU MARIA

CF/CNP 2580330401009 Rol 21628

       56,00Imp. cladire intrav. pF /     106,00       24,00      130,00

       50,00Imp. teren intrav. pF /      94,00       24,00      118,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADUCANU MARIA Nr. Rol unic 21628

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521628 din

Total restante: 248,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 106,00

    200,00       48,00               248,00       106,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521630

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU ANA MARIA

Catre MOCANU ANA MARIA

CF/CNP 2831016226728 Rol 21630

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     412,00      236,00      648,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU ANA MARIA Nr. Rol unic 21630

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521630 din

Total restante: 648,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

    412,00      236,00               648,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521640

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD SOANA O. ION

Catre MD SOANA O. ION

CF/CNP Rol 21640

        8,00Imp. teren intrav. pF /      51,00       15,00       66,00

       95,00Imp. teren extrav. pF /     271,00       74,00      345,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD SOANA O. ION Nr. Rol unic 21640

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521640 din

Total restante: 411,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 103,00

    322,00       89,00               411,00       103,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521641

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

GRIGORE IONEL SI GRIGORE FANICA

Catre GRIGORE IONEL SI GRIGORE FANICA

CF/CNP 1750921214614 Rol 21641

      153,00Imp. cladire intrav. pF /     437,00      129,00      566,00

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

      192,00Imp. teren extrav. pF /     656,00      239,00      895,00

       78,00Imp. teren intrav. pF /     239,00       67,00      306,00

      707,00Taxa mijloace transp. pF /    1887,00      221,00     2108,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GRIGORE IONEL SI GRIGORE FANICA Nr. Rol unic 21641

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521641 din

Total restante: 4137,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1394,00

   3457,00      656,00     24,00     4137,00      1394,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521642

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TOADER GHEORGHE

Catre TOADER GHEORGHE

CF/CNP 1930512212716 Rol 21642

       12,00Imp. teren extrav. pF /      22,00        5,00       27,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER GHEORGHE Nr. Rol unic 21642

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521642 din

Total restante: 27,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 12,00

     22,00        5,00                27,00        12,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521644

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Leonte Filipescu, Nr. ..52, Orş Voluntari, Jud.
ILFOV

VASILE GEORGETA SI JEGU COSMIN-MIHAI

Catre VASILE GEORGETA SI JEGU COSMIN-MIHAI

CF/CNP 2631013400325 Rol 21644

       22,00Imp. teren extrav. pF /      84,00       33,00      117,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VASILE GEORGETA SI JEGU COSMIN-MIHAI Nr. Rol unic 21644

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521644 din

Total restante: 117,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 22,00

     84,00       33,00               117,00        22,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521645

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEAGU IOANA

Catre NEAGU IOANA

CF/CNP 2390811214630 Rol 21645

       22,00Imp. teren extrav. pF /      21,00        4,00       25,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEAGU IOANA Nr. Rol unic 21645

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521645 din

Total restante: 25,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 22,00

     21,00        4,00                25,00        22,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521646

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Ale. Banu Udrea, Nr. ...8, Bl. G 5, Ap. 34, Sect. 3,
MUN. BUCURESTI

DAMIAN MARIN

Catre DAMIAN MARIN

CF/CNP 1510901400639 Rol 21646

       33,00Imp. teren extrav. pF /      31,00        6,00       37,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN MARIN Nr. Rol unic 21646

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521646 din

Total restante: 37,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

     31,00        6,00                37,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521649

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD DAMIAN STAN

Catre MD DAMIAN STAN

CF/CNP Rol 21649

       33,00Imp. teren extrav. pF /      96,00       33,00      129,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD DAMIAN STAN Nr. Rol unic 21649

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521649 din

Total restante: 129,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

     96,00       33,00               129,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521651

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD DAMIAN TUDOR

Catre MD DAMIAN TUDOR

CF/CNP Rol 21651

       33,00Imp. teren extrav. pF /     218,00      137,00      355,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD DAMIAN TUDOR Nr. Rol unic 21651

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521651 din

Total restante: 355,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

    218,00      137,00               355,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521652

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MIINEA IONUT

Catre MIINEA IONUT

CF/CNP 1850619212791 Rol 21652

        8,00Imp. cladire intrav. pF /      44,00       27,00       71,00

       40,00Imp. teren intrav. pF /     230,00      128,00      358,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIINEA IONUT Nr. Rol unic 21652

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521652 din

Total restante: 429,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 48,00

    274,00      155,00               429,00        48,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521658

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU NICULINA

Catre SANDU NICULINA

CF/CNP 290111433391 Rol 21658

Amenzi / PV/743018/22.02.2014     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU NICULINA Nr. Rol unic 21658

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521658 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    100,00                           100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521663

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

IACOB ANISOARA

Catre IACOB ANISOARA

CF/CNP Rol 21663

       14,00Imp. teren extrav. pF /      26,00        6,00       32,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IACOB ANISOARA Nr. Rol unic 21663

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521663 din

Total restante: 32,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 14,00

     26,00        6,00                32,00        14,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521665

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SIMION CT. NICOLAE

Catre SIMION CT. NICOLAE

CF/CNP 1420729214615 Rol 21665

Imp. teren extrav. pF /      22,00       20,00       42,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION CT. NICOLAE Nr. Rol unic 21665

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521665 din

Total restante: 42,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

     22,00       20,00                42,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521671

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOLUNTARI ,  STRADA NEAJLOV , NR. 29, IF

TOADER AUREL

Catre TOADER AUREL

CF/CNP 1461006400440 Rol 21671

       24,00Imp. teren extrav. pF /      24,00        5,00       29,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER AUREL Nr. Rol unic 21671

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521671 din

Total restante: 29,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 24,00

     24,00        5,00                29,00        24,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105216 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521674

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

PAUN ZAMFIRA ,. NICULAE FLOAREA ,CHIKH

Catre PAUN ZAMFIRA ,. NICULAE FLOAREA ,CHIKH MOUSA
MIHAELA , PAUN CRISTIAN

CF/CNP 2291218214632 Rol 21674

      106,00Imp. teren extrav. pF /     454,00      198,00      652,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN ZAMFIRA ,. NICULAE FLOAREA ,CHIKH Nr. Rol unic 21674

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521674 din

Total restante: 652,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 106,00

    454,00      198,00               652,00       106,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521676

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..54, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER DANIEL

Catre TOADER DANIEL

CF/CNP 1811008212725 Rol 21676

Amenzi / PILY nr. 28250 din 10.07.2020     200,00      200,00

Imp. cladire intrav. pF /

Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER DANIEL Nr. Rol unic 21676

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521676 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         200,00      200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521683

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Barajul Arges, Nr. .41A, Sc. E, Ap. E32, Sect.
1, MUN. BUCURESTI

GIOLGAU PAUL ALEXANDRU

Catre GIOLGAU PAUL ALEXANDRU

CF/CNP 1841020160081 Rol 21683

Amenzi / DGPL nr. 22093 din 16.12.2019     200,00      200,00

      117,00Imp. teren extrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GIOLGAU PAUL ALEXANDRU Nr. Rol unic 21683

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521683 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 117,00

                         200,00      200,00       117,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521685

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SOS. OLTENITEI , NR.107, BL.22, SC.2, ET.5 ,
AP.59 , BUCURESTI , SECTOR 4

ANGHEL ANGELA ,. NEDELCU MIHAELA ,.

Catre ANGHEL ANGELA ,. NEDELCU MIHAELA ,. ANGHEL
PAUL

CF/CNP 2511218400673 Rol 21685

       37,00Imp. teren extrav. pF /      36,00        7,00       43,00

        1,00Imp. teren intrav. pF /       1,00        1,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL ANGELA ,. NEDELCU MIHAELA ,. ANGHEL Nr. Rol unic 21685

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521685 din

Total restante: 44,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 38,00

     37,00        7,00                44,00        38,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521700

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

NEDELCU D. MARIN

Catre NEDELCU D. MARIN

CF/CNP Rol 21700

       42,00Imp. teren extrav. pF /     652,00      883,00     1535,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEDELCU D. MARIN Nr. Rol unic 21700

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521700 din

Total restante: 1535,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 42,00

    652,00      883,00              1535,00        42,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521703

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Cal. Mosilor, Nr. .199, Bl. 3, Ap. 59, Sect. 2, MUN.
BUCURESTI

SANDULESCU ANGELA(MARGARETA)

Catre SANDULESCU ANGELA(MARGARETA)

CF/CNP MUN. BUCURESTI Rol 21703

        1,00Imp. teren intrav. pF /       1,00        1,00

       16,00Imp. teren extrav. pF /      15,00        3,00       18,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDULESCU ANGELA(MARGARETA) Nr. Rol unic 21703

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521703 din

Total restante: 19,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

     16,00        3,00                19,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521706

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SOS.COLENTINA, NR.291 , SECTOR 2 ,
BUCURESTI

MARIN DOINITA STEFANIA

Catre MARIN DOINITA STEFANIA

CF/CNP 2760618214617 Rol 21706

       43,00Imp. teren extrav. pF /     165,00       64,00      229,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN DOINITA STEFANIA Nr. Rol unic 21706

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521706 din

Total restante: 229,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 43,00

    165,00       64,00               229,00        43,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521712

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA ION-MARIAN

Catre POPA ION-MARIAN

CF/CNP 1890916213884 Rol 21712

       10,00Imp. cladire intrav. pF /      10,00        2,00       12,00

       48,00Imp. teren intrav. pF /      46,00        8,00       54,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA ION-MARIAN Nr. Rol unic 21712

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521712 din

Total restante: 66,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 58,00

     56,00       10,00                66,00        58,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521717

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..13, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DAMIAN NICOLAE SI LACHE ANAMARIA

Catre DAMIAN NICOLAE SI LACHE ANAMARIA

CF/CNP 19007311212717 Rol 21717

Amenzi / PCLX/39920/17.10.2016    1125,00     1125,00

Amenzi / CP NR 8984236/03.12.2016     250,00      250,00

Amenzi / PILX NR 0082583/13.12.2016     250,00      250,00

Amenzi / PV/1215629/07.09.2013 - virat de la rol 21595     600,00      600,00

       53,00Imp. teren intrav. pF /     151,00       49,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN NICOLAE SI LACHE ANAMARIA Nr. Rol unic 21717

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521717 din

Total restante: 2425,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 53,00

   2376,00       49,00              2425,00        53,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521723

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

MD. SECIU CALIOPA

Catre MD. SECIU CALIOPA

CF/CNP Rol 21723

      152,00Imp. teren extrav. pF /    1805,00     2272,00     4077,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD. SECIU CALIOPA Nr. Rol unic 21723

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521723 din

Total restante: 4077,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 152,00

   1805,00     2272,00              4077,00       152,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521725

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

ALE.ZARADULUI , NR.2 , BL. 468 , SC.A , ET.6 ,
AP.34 , BUCURESTI , SECTOR 2

DOBRE TUDOR

Catre DOBRE TUDOR

CF/CNP 1631023400291 Rol 21725

       44,00Imp. cladire intrav. pF /     124,00       42,00      166,00

       75,00Imp. teren intrav. pF /     285,00       95,00      380,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE TUDOR Nr. Rol unic 21725

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521725 din

Total restante: 546,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 119,00

    409,00      137,00               546,00       119,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521728

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

FATU COSMIN IONUT

Catre FATU COSMIN IONUT

CF/CNP 1930104450021 Rol 21728

Amenzi / PV/ PILX / 025641 / 17.10.2015      90,00       90,00

Amenzi / pv  pilx nr 63872/14.08.2016     180,00      180,00

Amenzi / PV PILX NR 63424/05.02.2017     760,00      760,00

Amenzi / PACX nr. 38697 din 06/01/2018     239,00      239,00

Amenzi / PILX nr. 141946 din 10/03/2018     860,00      860,00

Amenzi / nr. 1 din 21/05/2018     990,00      990,00

Amenzi / PILX nr. 146186 din 08/05/2018     850,00      850,00

Amenzi / PIFX nr. 207685 din 17/05/2018     270,00      270,00

Amenzi / nr. 209832 din 07/06/2018     280,00      280,00

Amenzi / PILX nr. 178646 din 29.03.2019     425,00      425,00

Amenzi / PBZX nr. 250855 din 03.04.2019     570,00      570,00

Amenzi / PVNX nr. 293118 din 22.11.2019    1305,00     1305,00

Amenzi / PIFW nr. 78883 din 17.01.2020     580,00      580,00

Amenzi / PAGW nr. 285486 din 02.02.2020     870,00      870,00

Amenzi / PIFW nr. 109268 din 10.05.2020    1305,00     1305,00

Amenzi / PNTX nr. 277791 din 10.07.2020     870,00      870,00

Amenzi / PPHX nr. 458897 din 05.06.2020     870,00      870,00

Amenzi / PIFW nr. 129015 din 28.07.2020     580,00      580,00

     2280,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU COSMIN IONUT Nr. Rol unic 21728

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521728 din

Total restante: 11894,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 2280,00

   5514,00               6380,00    11894,00      2280,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521733

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

SOS.FUNDENI , NR.227 , BL.116 B , SC.B , ET.3 ,
AP.71 , BUCURESTI , SECTOR 2

ANGHEL GEORGETA

Catre ANGHEL GEORGETA

CF/CNP 2671109214635 Rol 21733

        5,00Imp. cladire intrav. pF /       5,00        1,00        6,00

       28,00Imp. teren intrav. pF /      27,00        5,00       32,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL GEORGETA Nr. Rol unic 21733

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521733 din

Total restante: 38,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 33,00

     32,00        6,00                38,00        33,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521740

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR.MOTILOR , NR.2 , BUCURESTI , SECTOR 2

VOICILA SORIN -. PETRUS

Catre VOICILA SORIN -. PETRUS

CF/CNP 1770629431513 Rol 21740

       17,00Imp. teren extrav. pF /      61,00       24,00       85,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA SORIN -. PETRUS Nr. Rol unic 21740

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521740 din

Total restante: 85,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

     61,00       24,00                85,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521741

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

VOICILA NICOLETA -. NADIA

Catre VOICILA NICOLETA -. NADIA

CF/CNP 2781029431520 Rol 21741

       17,00Imp. teren extrav. pF /      61,00       24,00       85,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA NICOLETA -. NADIA Nr. Rol unic 21741

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521741 din

Total restante: 85,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 17,00

     61,00       24,00                85,00        17,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521744

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..71, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

MOCANU NICUSOR

Catre MOCANU NICUSOR

CF/CNP 1761105214630 Rol 21744

Amenzi / PILX nr. 154408 din 28/06/2018      90,00       90,00

Amenzi / nr. 1869 din 16/07/2018     575,00      575,00

Amenzi / PV / PCLY / 018550 / 28.07.2019     300,00      300,00

Amenzi / C nr. 26572 din 19.11.2019     290,00      290,00

Amenzi / PV / PCLX / 0173317/28.06.2020

Amenzi / PIFY nr. 64025 din 31.05.2020     350,00      350,00

      915,00Taxa mijloace transp. pF /    1775,00      411,00     2186,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU NICUSOR Nr. Rol unic 21744

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521744 din

Total restante: 3791,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 915,00

   2740,00      411,00    640,00     3791,00       915,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521745

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR.SG.MAJ.VASILE TOPLICEANU , NR.15 ,
BL.P42B , SC.1, AP.1 , BUCURESTI , SECTOR 5

ARSENE ELENA SI ARSENE TUDOR

Catre ARSENE ELENA SI ARSENE TUDOR

CF/CNP 2710323214609 Rol 21745

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

      132,00Taxa salubrizare pF /      12,00       12,00

       83,00Imp. teren intrav. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ARSENE ELENA SI ARSENE TUDOR Nr. Rol unic 21745

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521745 din

Total restante: 12,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 228,00

                          12,00       12,00       228,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521747

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VASILE BOGDAN IULIAN

Catre VASILE BOGDAN IULIAN

CF/CNP 1890912212721 Rol 21747

Amenzi / PV/NO/846736/26.11.2014     150,00      150,00

Amenzi / PILX /0094260/25.07.2017     290,00      290,00

Amenzi / PIFX nr. 179258 din 26/01/2018     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 10452 din 28.02.2019    1160,00     1160,00

Amenzi / PILX nr. 238176 din 24.02.2020     435,00      435,00

Amenzi / PILX nr. 232699 din 23.06.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VASILE BOGDAN IULIAN Nr. Rol unic 21747

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521747 din

Total restante: 2615,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1890,00                725,00     2615,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521750

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..39, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DRAGNEA COSTEL

Catre DRAGNEA COSTEL

CF/CNP 1740113214609 Rol 21750

Amenzi / PV/PL/16860/04.02.2013      25,00       25,00

Amenzi / PV/PL/22918/12.04.2013     500,00      500,00

Amenzi / PV/IF/0002959/16.08.2013    1000,00     1000,00

Amenzi / PIFY nr. 14873 din 27.10.2018     300,00      300,00

Amenzi / nr. 3212 din 05.06.2018     150,00      150,00

Amenzi / PILY nr. 25621 din 06.07.2019     500,00      500,00

Amenzi / PILX nr. 205204 din     435,00      435,00

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      15,00        6,00       21,00

       15,00Imp. teren extrav. pF /      42,00       15,00       57,00

       32,00Imp. teren intrav. pF /      90,00       30,00      120,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DRAGNEA COSTEL Nr. Rol unic 21750

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521750 din

Total restante: 3108,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 53,00

   3057,00       51,00              3108,00        53,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521752

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..37, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MUSAT STEFAN

Catre MUSAT STEFAN

CF/CNP 1730330214600 Rol 21752

Amenzi / PV/ CC/ 3334158/ 02.08.2009 - virat de la rol     600,00      600,00

Amenzi / AP/ 1639715 / 25.06.2010 - virat de la rol 20771     580,00      580,00

Amenzi / CC/ 5258252 / 17.06.2010. - virat de la rol      30,00       30,00

Amenzi / PV /AP/2554412/04.12.2011 - virat de la rol    2320,00     2320,00

Amenzi / AP/1359971/28.05.2011 - virat de la rol 20771     890,00      890,00

Amenzi / PV/CP/5798175/15.01.2014 - virat de la rol    1120,00     1120,00

Amenzi / pv  IF-PA NR 273/04.05.2017     300,00      300,00

Amenzi / PILY NR /06880/23.08.2017     200,00      200,00

Amenzi / SCR NR.12463/11.09.2017     190,00      190,00

Amenzi / PF nr. 29094 din 10/08/2018     200,00      200,00

Amenzi / PILX nr. 228992 din 29.11.2019     290,00      290,00

      934,00Taxa mijloace transp. pF /    4861,00     3014,00     7875,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MUSAT STEFAN Nr. Rol unic 21752

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521752 din

Total restante: 14595,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 934,00

  11291,00     3014,00    290,00    14595,00       934,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521763

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MIHAILA GEORGEL

Catre MIHAILA GEORGEL

CF/CNP 1770304214608 Rol 21763

Amenzi / CC / 5251198 / 17.04.2010     100,00      100,00

Amenzi / CC/ 7008941/ 09.09.2010     100,00      100,00

Amenzi / AP/2050351/18.01.2011     700,00      700,00

Amenzi / CC/ 8412299 /14.04.2011     114,00      114,00

Amenzi / CC/8368942/24.03.2011     382,00      382,00

Amenzi / PV/ CC/ 8437478/ 23.05.2011     114,00      114,00

Amenzi / PV/CP/0609311/24.02.2012     100,00      100,00

Amenzi / PV/PA/0467276/01.03.2012     560,00      560,00

Amenzi / PV/CP/0946132/15.05.2012     590,00      590,00

Amenzi / pv/cp/0693783/07.03.2012     110,00      110,00

Amenzi / pv/pa/0651322/15.07.2012     180,00      180,00

Amenzi / PV/CP/0175386/08.04.2012     403,00      403,00

Amenzi / PV/PA/0536440/28.09.2012     123,00      123,00

Amenzi / PV/CP/3300709/26.02.2013     133,00      133,00

Amenzi / PV//CP/3300784/21.02.2013     833,00      833,00

Amenzi / PV/CP/5203438/26.09.2013     143,00      143,00

Amenzi / PV/CP/6881277/01.09.2014     883,00      883,00

Amenzi / PV/PA/1940499/08.10.2014     703,00      703,00

Amenzi / PV / PILX / 025058 /28.09.2015     193,00      193,00

Amenzi / PV SERIA PPHX NR 125382/11.07.2016     235,00      235,00

Amenzi / PILX NR 55593/04.12.2016     231,00      231,00

Amenzi / PILX NR 0083091/23.03.2017     420,00      420,00

Amenzi / PILX NR0090125/30.03.2017     275,00      275,00

Amenzi / pilx nr. 170375 din 12.01.2019     435,00      435,00

       36,00Taxa mijloace transp. pF /     102,00       33,00      135,00

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIHAILA GEORGEL Nr. Rol unic 21763

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521763 din

Total restante: 8195,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 36,00

   8162,00       33,00              8195,00        36,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521764

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..64, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE TUDOREL

Catre DOBRE TUDOREL

CF/CNP 1800802237757 Rol 21764

Amenzi / PV.PCA/2170082/25.09.2007      65,00       65,00

Amenzi / PV.AX/ 0257081/31.07.2005     137,00      137,00

Amenzi / PV/AY/3054077/ 03.04.2008     487,00      487,00

Amenzi / AP/ 1287989 / 07.06.2010     980,00      980,00

Amenzi / PV/CC/9375618/ 10.09.2011     389,00      389,00

Amenzi / PV/CP/1267046     127,00      127,00

Amenzi / PV/CP/1631315/15.07.2012     542,00      542,00

Amenzi / pv/cp/2755684     437,00      437,00

Amenzi / PV/CP/4279073/13.08.2013     147,00      147,00

Amenzi / PV/CP/5124062/16.03.2014     157,00      157,00

Amenzi / pv/cp/6244541/10.05.2014     162,00      162,00

Amenzi / PV/CP/7839148/25.04.2015     184,00      184,00

Amenzi / PV / PILX / 045335 / 27.12.2015     932,00      932,00

Amenzi / PV PIFX NR0144913/15.06.2017     859,00      859,00

Amenzi / PV SERIA PAGX NR.0126246/20.08.2017    1435,00     1435,00

Amenzi / PILX nr. 196468 din 09.07.2019    1160,00     1160,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE TUDOREL Nr. Rol unic 21764

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521764 din

Total restante: 8200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   8200,00                          8200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521765

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICILA ALEXANDRU

Catre VOICILA ALEXANDRU

CF/CNP 1720405214611 Rol 21765

Amenzi / PV / PILX/ 017252/19.07.2015     430,00      430,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA ALEXANDRU Nr. Rol unic 21765

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521765 din

Total restante: 643,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    612,00       31,00               643,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521766

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STOEAN VALENTIN

Catre STOEAN VALENTIN

CF/CNP 1960802420049 Rol 21766

Amenzi / PV/PILX/006956/10.05.2015     285,00      285,00

Amenzi / PV / PILX / 024309 / 25.10.2015     140,00      140,00

Amenzi / PV/PBZX / 038043 / 12.03.2016     190,00      190,00

Amenzi / PV / PILX / 045786 / 13.03.2016     190,00      190,00

Amenzi / PV / PILX / 56111 / 14.04.2016     210,00      210,00

Amenzi / PIFX NR0090221/14.10.2016     500,00      500,00

Amenzi / PV  63188/24.03.2017/     290,00      290,00

Amenzi / PV / PILX / 244316 / 01.07.2020

Amenzi / PV / PIFW / 0133128 / 12.07.2020

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOEAN VALENTIN Nr. Rol unic 21766

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521766 din

Total restante: 1805,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1805,00                          1805,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521767

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Int. Walter Maracineanu, Nr. ..61, Orş Pantelimon,
Jud. ILFOV

SUTARU MARIANA

Catre SUTARU MARIANA

CF/CNP 2700128163228 Rol 21767

       12,00Imp. cladire intrav. pF /      39,00       12,00       51,00

       81,00Imp. teren intrav. pF /     229,00       67,00      296,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SUTARU MARIANA Nr. Rol unic 21767

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521767 din

Total restante: 347,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 93,00

    268,00       79,00               347,00        93,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521770

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA MARIN

Catre POPA MARIN

CF/CNP 1570101214642 Rol 21770

Amenzi / 3760319/09.03.04      70,00       70,00

Amenzi / 3745431/27.01.04      50,00       50,00

Amenzi / 1972729/23.01.04      50,00       50,00

Amenzi / AU/2272408/29.10.05      70,00       70,00

Amenzi / AU/1435519/25.11.05      50,00       50,00

Amenzi / AU/3316260/11.02.05      50,00       50,00

Amenzi / AU/13957585/23.03.05     120,00      120,00

Amenzi / PR/0422080/19.04.05      50,00       50,00

Amenzi / PV/AX/2518315/19.01.06      50,00       50,00

Amenzi / PV/1706757/03.11.2006      50,00       50,00

Amenzi / PV/IF/0000505/06.04.2006    1500,00     1500,00

Amenzi / PCA/1888260/30.06.2007      78,00       78,00

Amenzi / PV.AY/0328359/ 16.06.2006     150,00      150,00

Amenzi / PV.PCA/ 1930867/ 13.08.2007     156,00      156,00

Amenzi / PV. AY/ 2155979 / 28.07.2008     100,00      100,00

Amenzi / PV/ CC/ 2623305/ 17.02.2009    3000,00     3000,00

Amenzi / PV / CC/ 3323763/ 14.05.2009     240,00      240,00

Amenzi / PV/ CC/ 2768282/18.05.2009     120,00      120,00

Amenzi / PV/ 025652 / 12.06.2009    3000,00     3000,00

Amenzi / PV/ CC/ 2768867/ 22.06.2009    3000,00     3000,00

Amenzi / CC/3979439/13.08.2009    3000,00     3000,00

Amenzi / AIR / 0152999/ 21.09.2009    1000,00     1000,00

Amenzi / AIR/0141742/16.11.2009    1000,00     1000,00

Amenzi / CC / 6578055 / 30.06.2010     360,00      360,00

Amenzi / CC/6880682/20.08.2010     120,00      120,00

Amenzi / AIR/ 0170600 / 24.09.2010    1000,00     1000,00

Amenzi / CC/4543181/11.11.2009     540,00      540,00

Amenzi / CC/ 8240666/21.12.2010     120,00      120,00

Amenzi / CC/ 8502440/23.02.2011     134,00      134,00

Amenzi / PV/ CC/ 8712970/ 02.06.2011     500,00      500,00

Amenzi / PV/CP/1855668/18.07.2012     280,00      280,00

Amenzi / PV/CP/   5376402     160,00      160,00

Amenzi / PV/722871/01.11.2013     100,00      100,00

Amenzi / pv/cp/0802628/07.05.2014     100,00      100,00

Amenzi / PV/0834787/04.10.2014     150,00      150,00

Amenzi / PV/CP/8242483/14.03.2015     390,00      390,00

Amenzi / PV  SERIA PPHX NR 129146/23.08.2016     250,00      250,00

Amenzi / PIFX /0138241/22.07.2017     290,00      290,00
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521770

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA MARIN

Catre POPA MARIN

CF/CNP 1570101214642 Rol 21770

Amenzi / PIFX nr. 252648 din 28/08/2018     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 422 din 20.02.2019     290,00      290,00

Amenzi / IF-PMV nr. 172 din 11.03.2019    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA MARIN Nr. Rol unic 21770

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521770 din

Total restante: 23028,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

  23028,00                         23028,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521771

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ION CONSTANTIN

Catre ION CONSTANTIN

CF/CNP 1670103212724 Rol 21771

      248,00Taxa mijloace transp. pF /    1778,00     1265,00     3043,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ION CONSTANTIN Nr. Rol unic 21771

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521771 din

Total restante: 3043,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 248,00

   1778,00     1265,00              3043,00       248,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521776

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MITREA SORIN

Catre MITREA SORIN

CF/CNP 1750308214637 Rol 21776

Amenzi / PILX nr. 161578 din 27/07/2018     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 196013 din 23.06.2019     290,00      290,00

      120,00Taxa mijloace transp. pF /     242,00       56,00      298,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITREA SORIN Nr. Rol unic 21776

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521776 din

Total restante: 1458,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 120,00

   1402,00       56,00              1458,00       120,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521777

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR.TURISTILOR , NR.3 , BUCURESTI ,
SECTOR 2

STANCU NICULAE SI STANCU CLAUDIA -.

Catre STANCU NICULAE SI STANCU CLAUDIA -. ANDREEA

CF/CNP 1800402230020 Rol 21777

       23,00Imp. cladire intrav. pF /      22,00        4,00       26,00

       84,00Imp. teren intrav. pF /      80,00       13,00       93,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANCU NICULAE SI STANCU CLAUDIA -. Nr. Rol unic 21777

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521777 din

Total restante: 119,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 107,00

    102,00       17,00               119,00       107,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521781

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN MARIAN

Catre CONSTANTIN MARIAN

CF/CNP 1890824212729 Rol 21781

Amenzi / PV/ 0434658 / 25.08.2020

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN MARIAN Nr. Rol unic 21781

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521781 din

Total restante: 213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    182,00       31,00               213,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521782

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..40, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION GIGI

Catre SIMION GIGI

CF/CNP 1801012410061 Rol 21782

Amenzi / PV/AP/ 2689580/ 18.09.2011 - virat de la rol     400,00      400,00

Amenzi / PV/AP/2053895/14.07.2012 - virat de la rol     900,00      900,00

Amenzi / PV/CP/0609022/08.04.2012 - virat de la rol      40,00       40,00

Amenzi / PV/CP/5124786/23.03.2014 - virat de la rol      70,00       70,00

      171,00Taxa mijloace transp. pF /     488,00      141,00      629,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION GIGI Nr. Rol unic 21782

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521782 din

Total restante: 2039,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 171,00

   1898,00      141,00              2039,00       171,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521783

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..70, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CIREASA CONSTANTIN

Catre CIREASA CONSTANTIN

CF/CNP 1871209212724 Rol 21783

Amenzi / PV.AX./ 0257069/21.12.2005 - virat de la rol     150,00      150,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIREASA CONSTANTIN Nr. Rol unic 21783

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521783 din

Total restante: 150,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    150,00                           150,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521785

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STOICA PETRICA

Catre STOICA PETRICA

CF/CNP 1720402214621 Rol 21785

Amenzi / PV/PA/0651933/12.12.2012 - virat de la rol       7,00        7,00

Amenzi / PV/PA/1799997/06.09.2013 - virat de la rol     144,00      144,00

Amenzi / PV/PA/1799998/06.09.2013 - virat de la rol     414,00      414,00

Amenzi / pv/pa /2257076/30.12.2013 - virat de la rol     424,00      424,00

Amenzi / PV/IS/047546/11.10.2013 - virat de la rol 20052      44,00       44,00

Amenzi / PV/PA/2531619/11.07.2014 - virat de la rol      44,00       44,00

Amenzi / PF/0094702/ 28.06.2015 - virat de la rol 20052     234,00      234,00

Amenzi / PV SERIA PILY/ 00622/24.08.2017     244,00      244,00

Amenzi / PILX nr. 112028 din 09/12/2017     454,00      454,00

Amenzi / PBZX nr. 61912 din 27/01/2018     254,00      254,00

Amenzi / PILY nr. 8789 din 14/02/2018     956,00      956,00

Amenzi / PILX nr. 196064 din 16.06.2019     500,00      500,00

Amenzi / PILX nr. 21399 din 12.08.2019    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOICA PETRICA Nr. Rol unic 21785

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521785 din

Total restante: 4719,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   4719,00                          4719,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521788

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. PIETROASA , NR.2 , BUCURESTI ,
SECTOR 2

MITREA GEORGICA

Catre MITREA GEORGICA

CF/CNP 2720123214626 Rol 21788

       11,00Imp. cladire intrav. pF /      11,00        2,00       13,00

      396,00Taxa salubrizare pF /     357,00      36,00      393,00

       68,00Imp. teren intrav. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITREA GEORGICA Nr. Rol unic 21788

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521788 din

Total restante: 483,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 475,00

    433,00       14,00     36,00      483,00       475,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521790

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..61, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANDREI MIHAI

Catre ANDREI MIHAI

CF/CNP 1850930212716 Rol 21790

Amenzi / PIFW nr. 31563 din 29.06.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI MIHAI Nr. Rol unic 21790

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521790 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521791

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN GEORGIANA

Catre MARIN GEORGIANA

CF/CNP 2870508212727 Rol 21791

Amenzi / PV / 361551/ 05.02.2010 - virat de la rol 20748      97,00       97,00

Amenzi / PV/391554/04.05.2010 - virat de la rol 20748      97,00       97,00

Amenzi / PV/ 0538449/ 04.08.2011 - virat de la rol 20748      98,00       98,00

Amenzi / DGAF/0020833/14.02.2015 - virat de la rol     800,00      800,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN GEORGIANA Nr. Rol unic 21791

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521791 din

Total restante: 1092,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1092,00                          1092,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521792

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..13, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CASARU ADRIAN MARIUS

Catre CASARU ADRIAN MARIUS

CF/CNP 1901008450058 Rol 21792

Amenzi / PBX nr. 782429 din 20.11.2018     580,00      580,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     169,00       48,00      217,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CASARU ADRIAN MARIUS Nr. Rol unic 21792

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521792 din

Total restante: 797,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    749,00       48,00               797,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521795

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICILA STEFANUT-IULIAN

Catre VOICILA STEFANUT-IULIAN

CF/CNP 1870608212725 Rol 21795

Amenzi / R19 nr. 231752 din 16.04.2019     250,00      250,00

Amenzi / PILX nr. 217843 din 02.10.2019     290,00      290,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     362,00       84,00      446,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA STEFANUT-IULIAN Nr. Rol unic 21795

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521795 din

Total restante: 986,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    902,00       84,00               986,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521796

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOAGA MARIAN

Catre DOAGA MARIAN

CF/CNP 1891220212735 Rol 21796

        9,00Imp. cladire intrav. pF /      24,00        9,00       33,00

       31,00Imp. teren intrav. pF /     116,00       38,00      154,00

     1177,00Taxa mijloace transp. pF /    2287,00      602,00     2889,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOAGA MARIAN Nr. Rol unic 21796

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521796 din

Total restante: 3076,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 1217,00

   2427,00      649,00              3076,00      1217,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521798

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAUN MARICICA

Catre PAUN MARICICA

CF/CNP 2780330420012 Rol 21798

Amenzi / pv nr 054084/20.08.2017     300,00      300,00

Amenzi / PV NR 53191/09.07.2017     300,00      300,00

Amenzi / PV PL NR 056375/06.10.2017     250,00      250,00

Amenzi / PV NR 055723/30.09.2017     500,00      500,00

Amenzi / nr. 56580 din 13/12/2017     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 58242 din 13/01/2018     250,00      250,00

Amenzi / JO nr. 1833254 din 31/03/2018     100,00      100,00

Amenzi / PL nr. 60664 din 26/05/2018     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 62116 din 13/07/2018      50,00       50,00

Amenzi / nr. 59838 din 26/07/2018     300,00      300,00

Amenzi / nr. 63807 din 29/07/2018     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 61987 din 30/08/2018     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 63568 din 04/09/2018     250,00      250,00

Amenzi / PL nr. 63569 din 05/09/2018     250,00      250,00

Amenzi / PL nr. 63423 din 23/09/2018     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 65703 din 28/09/2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 65657 din 30/09/2018     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 66060 din 28.10.2018     250,00      250,00

Amenzi / pl nr. 66985 din 27.01.2019     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 65687 din 02.02.2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 66992 din 02.02.2019     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 36032 din 06.02.2019     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 67976 din 03.03.2019     250,00      250,00

Amenzi / PL nr. 64937 din 01.03.2019     100,00      100,00

Amenzi / PL nr. 69001 din 28.03.2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 67847 din 01.06.2019     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 71937 din 22.06.2019     300,00      300,00

Amenzi / pl nr. 71187 din 20.07.2019     100,00      100,00

Amenzi / pl nr. 73061 din 26.07.2019     100,00      100,00

Amenzi / PL nr. 73223 din 10.08.2019     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 71889 din 05.09.2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 73279 din 05.10.2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 74128 din 12.01.2020     500,00      500,00

1105217 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN MARICICA Nr. Rol unic 21798

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521798 din

Total restante: 10750,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

  10250,00                500,00    10750,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521799

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

IORDACHE ADRIAN

Catre IORDACHE ADRIAN

CF/CNP 1860613212110 Rol 21799

Amenzi / PV SERIA PF NR 0094725/25.07.2016     300,00      300,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IORDACHE ADRIAN Nr. Rol unic 21799

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521799 din

Total restante: 300,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    300,00                           300,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521802

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BADEA IONUT

Catre BADEA IONUT

CF/CNP 1930530410012 Rol 21802

Amenzi / PCLX nr. 68805 din 28/01/2018     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 7656 din 02.02.2019     580,00      580,00

Amenzi / PIFW nr. 54082 din 15.08.2019     580,00      580,00

Amenzi / PBW nr. 144249 din 06.09.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BADEA IONUT Nr. Rol unic 21802

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521802 din

Total restante: 1740,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1450,00                290,00     1740,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521804

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..26, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPREA NICOLAE

Catre OPREA NICOLAE

CF/CNP 1750421214624 Rol 21804

Amenzi / PA/1940029/31.08.2013 - virat de la rol 20013     400,00      400,00

Amenzi / PV/AP/2053013/ 06.08.2011 - virat de la rol    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA NICOLAE Nr. Rol unic 21804

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521804 din

Total restante: 1400,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1400,00                          1400,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521809

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHELUS ELENA

Catre ANGHELUS ELENA

CF/CNP 2690427214637 Rol 21809

Amenzi / PV / NR. 5 / 15.09.2016     990,00      990,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     337,00      152,00      489,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS ELENA Nr. Rol unic 21809

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521809 din

Total restante: 1479,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

   1327,00      152,00              1479,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521810

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA MARIA

Catre GOIA MARIA

CF/CNP 2750216214627 Rol 21810

        5,00Imp. cladire intrav. pF /       5,00        1,00        6,00

       84,00Imp. teren intrav. pF /      81,00       14,00       95,00

      171,00Taxa mijloace transp. pF /     164,00       27,00      191,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA MARIA Nr. Rol unic 21810

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521810 din

Total restante: 292,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 260,00

    250,00       42,00               292,00       260,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521812

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..12, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DAMIAN IONEL

Catre DAMIAN IONEL

CF/CNP 1871020212741 Rol 21812

Amenzi / PV PILX NR 56794/06.07.2016     334,00      334,00

Amenzi / PILX/076875/08.10.2016     150,00      150,00

Amenzi / PV/PA/0711266/03.10.20102 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV/PA/1432561/05.03.2014 - virat de la rol     620,00      620,00

Amenzi / PV / PILX/ 008293 / 22.07.2015 - virat de la rol     640,00      640,00

        6,00Imp. cladire intrav. pF /      18,00        9,00       27,00

       53,00Imp. teren intrav. pF /     178,00       59,00      237,00

      341,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN IONEL Nr. Rol unic 21812

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521812 din

Total restante: 2108,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 400,00

   2040,00       68,00              2108,00       400,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521814

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHELUS MARIUS

Catre ANGHELUS MARIUS

CF/CNP 1861401212712 Rol 21814

Amenzi / PV / PILX/022713 / 20.10.2015     210,00      210,00

Amenzi / PV/ R16 /0041200/ 28.01.2016     130,00      130,00

Amenzi / pv R16 NR 0328677/22 .06.2016     250,00      250,00

Amenzi / PV.AY/ 3055547/ 24.02.2008 - virat de la rol     250,00      250,00

Amenzi / PV.AP/ 0241688 / 12.08.2008 - virat de la rol      50,00       50,00

Amenzi / PV/ CC/ 2367041/ 10.01.2009 - virat de la rol     695,00      695,00

Amenzi / PV/ CC/ 2621286/ 29.01.2009 - virat de la rol      95,00       95,00

Amenzi / PV/ CC/ 9184940/ 11.10.2011 - virat de la rol     134,00      134,00

Amenzi / PV/PA/0711267/03.10.2012 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PV SERIA PILX NR 075905/09.09.2016     250,00      250,00

Amenzi / PILX NR 0093146/03.05.2017     290,00      290,00

Amenzi / CLU  NR 1277/23.09.2020     290,00      290,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     393,00      238,00      631,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS MARIUS Nr. Rol unic 21814

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521814 din

Total restante: 3475,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

   2947,00      238,00    290,00     3475,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521816

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICU MARIAN

Catre VOICU MARIAN

CF/CNP 1951215212729 Rol 21816

Amenzi / PBW nr. 28015 din 23.02.2019    1305,00     1305,00

Amenzi / PIFW nr. 27807 din 05.04.2019     290,00      290,00

Amenzi / PBW nr. 278476 din 25.06.2020     870,00      870,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU MARIAN Nr. Rol unic 21816

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521816 din

Total restante: 2465,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1595,00                870,00     2465,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521819

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE DANUT

Catre DOBRE DANUT

CF/CNP 1950603420035 Rol 21819

Amenzi / PIFX NR 0122673/24.12.2016     522,00      522,00

Amenzi / PV / C / 3977 / 03.03.2020

      171,00Taxa mijloace transp. pF /     704,00      256,00      960,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE DANUT Nr. Rol unic 21819

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521819 din

Total restante: 1482,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 171,00

   1226,00      256,00              1482,00       171,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521821

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STROE TUDOREL

Catre STROE TUDOREL

CF/CNP 1830812212760 Rol 21821

Amenzi / PV/ PBZX / 044602 / 29.03.2016     251,00      251,00

Amenzi / PV.AY/ 3055249 / 03.12.2008 - virat de la rol     500,00      500,00

Amenzi / PV. AY/ 3055250/  03.12.2008 - virat de la rol     976,00      976,00

Amenzi / PV / CC/ 2692252/ 11.04.2009 - virat de la rol     216,00      216,00

Amenzi / PV/CP/0609054/12.08.2012 - virat de la rol     126,00      126,00

Amenzi / PV/PA/0651479/04.10.2012 - virat de la rol     186,00      186,00

Amenzi / PV/CP/8574912/22.06.2015 - virat de la rol     375,00      375,00

      199,00Taxa mijloace transp. pF /     191,00       33,00      224,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STROE TUDOREL Nr. Rol unic 21821

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521821 din

Total restante: 2854,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 199,00

   2821,00       33,00              2854,00       199,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521824

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...8, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI GHEORGHE

Catre MATEI GHEORGHE

CF/CNP 1830512212728 Rol 21824

Amenzi / PV/PILX / 54786/ 05.02.2016     664,00      664,00

Amenzi / PV/CC/8166086/26.08.2014 - virat de la rol     454,00      454,00

Amenzi / PV/ CP/ 0476004/ 13.10.2011 - virat de la rol      48,00       48,00

Amenzi / PV/CP/2959239/18.10.2012 - virat de la rol     964,00      964,00

Amenzi / CC/8361914/06.03.2011 - virat de la rol 20087     182,00      182,00

Amenzi / PILX nr. 126374 din 15.12.2017     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 177520 din 08.04.2019     720,00      720,00

Amenzi / PIFW nr. 88664 din 24.01.2020     580,00      580,00

Amenzi / PV / PILX / 239210 / 11.04.2020

      403,00Taxa mijloace transp. pF /    3905,00     2751,00     6656,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI GHEORGHE Nr. Rol unic 21824

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521824 din

Total restante: 11138,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 403,00

   7807,00     2751,00    580,00    11138,00       403,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521825

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN IULIAN

Catre STEFAN IULIAN

CF/CNP 1850822212712 Rol 21825

Amenzi / PILX nr. 196271 din 29.04.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN IULIAN Nr. Rol unic 21825

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521825 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521827

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MELINTON SANDU

Catre MELINTON SANDU

CF/CNP 1860316212718 Rol 21827

Amenzi / PV.AY/ 3055243/ 24.08.2008 - virat de la rol    1000,00     1000,00

Amenzi / PV/ 563233/ 01.11.2011 - virat de la rol 20617     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MELINTON SANDU Nr. Rol unic 21827

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521827 din

Total restante: 1100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1100,00                          1100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521828

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..18, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE MARIAN

Catre DOBRE MARIAN

CF/CNP 1830412212716 Rol 21828

Amenzi / CC/6158601/26.06.2010 - virat de la rol 20743     105,00      105,00

Amenzi / PV CP/0039357/07.11.2011 - virat de la rol     253,00      253,00

Amenzi / PV/R14/0177397/13.10.2014 - virat de la rol     235,00      235,00

Amenzi / PV/CP/8416564/22.01.2015 - virat de la rol     581,00      581,00

Amenzi / R 16 NR.0535270/19.10.2016     130,00      130,00

Amenzi / PILX NR0093512/08.04.2017     290,00      290,00

Amenzi / PBW NR 293380/02.07.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE MARIAN Nr. Rol unic 21828

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521828 din

Total restante: 1884,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1594,00                290,00     1884,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521830

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..74, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU MARIAN

Catre RADU MARIAN

CF/CNP 1860314212712 Rol 21830

Amenzi / AY/0625188/27.11.2006 - virat de la rol 20350      30,00       30,00

Amenzi / PV.A/ 0772782 / 11.11.2007 - virat de la rol     240,00      240,00

Amenzi / PV. NR.171631/ 11.03.2008 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV.NR./ 159501/ 16.01.2008 - virat de la rol      80,00       80,00

Amenzi / PV.CC/ 1830550 / 10.10.2008 - virat de la rol     108,00      108,00

Amenzi / PV.AY/ 3055248/ 20.11.2008 - virat de la rol     300,00      300,00

Amenzi / PV.CC/ 0375573/ 11.07.2008 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV.NR/ 199090/ 14.08.2008 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV/ CC/ 2908350/ 21.05.2009 - virat de la rol     120,00      120,00

Amenzi / CC / 3482926/27.10.2009 - virat de la rol 20350     120,00      120,00

Amenzi / AP / 1639703 / 03.04.2010 - virat de la rol     500,00      500,00

Amenzi / PV/ 412750/15.07.2010 - virat de la rol 20350     100,00      100,00

Amenzi / PV/PA/2531622/27.07.2014 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / NO/886507/25.06.2015 - virat de la rol 20350     100,00      100,00

Amenzi / PILY nr. 14457 din 01.01.2019    1500,00     1500,00

Amenzi / PILX nr. 201993 din 25.08.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU MARIAN Nr. Rol unic 21830

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521830 din

Total restante: 3988,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   3988,00                          3988,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521833

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. MURGUTA , NR.2 , BL.7 , SC.1 , ET. 1 , AP.
3 , BUCURESTI , SECTOR 2

IRITOIU CATALIN

Catre IRITOIU CATALIN

CF/CNP 1661005421519 Rol 21833

      213,00Imp. teren extrav. pF /     814,00      283,00     1097,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul IRITOIU CATALIN Nr. Rol unic 21833

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521833 din

Total restante: 1097,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 213,00

    814,00      283,00              1097,00       213,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521836

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PUSCOI ION

Catre PUSCOI ION

CF/CNP 1710308214634 Rol 21836

Amenzi / PV/PR/1101306/20.09.2006 - virat de la rol      34,00       34,00

Amenzi / AY/0625171/19.10.2006 - virat de la rol 20111      20,00       20,00

Amenzi / PV.PCA/ 2564961 /11.03.2008 - virat de la rol      85,00       85,00

Amenzi / AP / 1287990 / 15.05.2010 - virat de la rol     185,00      185,00

Amenzi / CC/ 6249959 / 19.07.2010 - virat de la rol     105,00      105,00

Amenzi / CC/7201203 / 11.03.2011 - virat de la rol 20111     588,00      588,00

Amenzi / PV/ CC/6711181/ 23.10.2010 - virat de la rol     105,00      105,00

Amenzi / PV/ 553412/ 15.09.2011 - virat de la rol 20111      85,00       85,00

Amenzi / PV/PA/0536895/10.01.2013 - virat de la rol     405,00      405,00

Amenzi / PV/PA/1354639/28.02.2013 - virat de la rol     585,00      585,00

Amenzi / PV/CP/2755667/07.04.2013 - virat de la rol     385,00      385,00

Amenzi / PV/CP/2755676/08.04.2013 - virat de la rol     435,00      435,00

Amenzi / PV/CP/4614146/14.07.2013 - virat de la rol     395,00      395,00

Amenzi / PV/CP/5704126/03.11.2013 - virat de la rol     145,00      145,00

Amenzi / PV/CP/6330453/21.05.2014 - virat de la rol     155,00      155,00

Amenzi / PV/CP/6880743/22.06.2014 - virat de la rol     155,00      155,00

Amenzi / PV/CP/5123860/30.04.2014 - virat de la rol     750,00      750,00

Amenzi / PILX/006851/ 27.04.2015 - virat de la rol 20111     180,00      180,00

Amenzi / PV/PILX/005361/31.05.2015 - virat de la rol     180,00      180,00

Amenzi / PBZX nr. 168249 din 03/08/2018     285,00      285,00

      341,00Taxa mijloace transp. pF /     334,00       56,00      390,00

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI ION Nr. Rol unic 21836

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521836 din

Total restante: 5652,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 341,00

   5596,00       56,00              5652,00       341,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521838

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ...1, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NEAGU LUMINITA

Catre NEAGU LUMINITA

CF/CNP 2830302212719 Rol 21838

       32,00Taxa mijloace transp. pF /      32,00        7,00       39,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NEAGU LUMINITA Nr. Rol unic 21838

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521838 din

Total restante: 39,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 32,00

     32,00        7,00                39,00        32,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521839

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..84, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VASILE FLORIN

Catre VASILE FLORIN

CF/CNP 1971027212710 Rol 21839

Amenzi / PILX nr. 152612 din 22.02.2019    1305,00     1305,00

Amenzi / PIFW nr. 69325 din 22.10.2019     290,00      290,00

Amenzi / PSBX nr. 202411 din 30.10.2019     435,00      435,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VASILE FLORIN Nr. Rol unic 21839

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521839 din

Total restante: 2030,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1595,00                435,00     2030,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521840

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

VOICU DANIEL-ALEXANDRU

Catre VOICU DANIEL-ALEXANDRU

CF/CNP 1890410212729 Rol 21840

Amenzi / AP/2053302/21.04.2011 - virat de la rol 20314     391,00      391,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU DANIEL-ALEXANDRU Nr. Rol unic 21840

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521840 din

Total restante: 391,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    391,00                           391,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521845

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

EREMIA IONEL-NELUTU

Catre EREMIA IONEL-NELUTU

CF/CNP 1880203212717 Rol 21845

Amenzi / PV PF  NR 0550184/16.10.2016     500,00      500,00

Amenzi / PILY NR 43506/15.08.2020    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul EREMIA IONEL-NELUTU Nr. Rol unic 21845

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521845 din

Total restante: 1500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00               1000,00     1500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521846

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. GHEORGHE PETRASCU , NR. 53 , BL. PM
53 , SC. B , ET. 9 , AP. 82 , BUCURESTI ,
SECTOR 3

MITOI MARIA

Catre MITOI MARIA

CF/CNP 2471020400437 Rol 21846

       35,00Imp. teren extrav. pF /      99,00       33,00      132,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITOI MARIA Nr. Rol unic 21846

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521846 din

Total restante: 132,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 35,00

     99,00       33,00               132,00        35,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521848

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..49, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA DORIN

Catre CRISTEA DORIN

CF/CNP 1870217212715 Rol 21848

Amenzi / PV.PCA/2170083/25.09.2007 - virat de la rol      66,00       66,00

Amenzi / P.V./0143207/25.07.2006 - virat de la rol 20293      37,00       37,00

Amenzi / PV. CC/ 0339618/20.05.2008 - virat de la rol     285,00      285,00

Amenzi / PV.PCA / 2810694/ 06.12.2007 - virat de la rol     146,00      146,00

Amenzi / PV.PCA/ 0020875 / 13.03.2007 - virat de la rol      90,00       90,00

Amenzi / PV.CC/ 0549539/ 26.10.2008 - virat de la rol     314,00      314,00

Amenzi / CC/ 4781294/15.11.2009 - virat de la rol 20293     460,00      460,00

Amenzi / CC/4805294/20.02.2010 - virat de la rol 20293     350,00      350,00

Amenzi / PV/PA/0651946/12.04.2013 - virat de la rol      90,00       90,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA DORIN Nr. Rol unic 21848

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521848 din

Total restante: 1838,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1838,00                          1838,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521850

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU STEFAN ALEXANDRU

Catre MOCANU STEFAN ALEXANDRU

CF/CNP 1791028420103 Rol 21850

Amenzi / PV/ j/ 0489883/ 13.05.04 - virat de la rol 20007      50,00       50,00

Amenzi / PV/ M/ 232325/ 30.09.04 - virat de la rol 20007      60,00       60,00

Amenzi / PV/AX/1427131/13.12.05     BD7 - virat de la rol    3000,00     3000,00

Amenzi / PV.AY/0625207/09.03.2007 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PV.PHB/290341/18.04.2008 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV/ AIR/ 0139750/ 03.04.2009 - virat de la rol     500,00      500,00

Amenzi / PV / CC/ 2857848/ 15.07.2009 - virat de la rol     120,00      120,00

Amenzi / CC/3923259/28.07.2009 - virat de la rol 20007     120,00      120,00

Amenzi / CC/4267995/16.09.2009 - virat de la rol 20007     120,00      120,00

Amenzi / AP/1311795/22.10.2009 - virat de la rol 20007     120,00      120,00

Amenzi / AP/ 1311796/22.10.2009 - virat de la rol 20007     120,00      120,00

Amenzi / AX/2820496/11.01.2006 - virat de la rol 20007      60,00       60,00

Amenzi / AX/1104581/11.07.2005 - virat de la rol 20007     100,00      100,00

Amenzi / AX/0575039/08.06.2005 - virat de la rol 20007      50,00       50,00

Amenzi / AU / 2660115 / 28.01.2005 - virat de la rol      70,00       70,00

Amenzi / AX/1358829/24.03.2006 - virat de la rol 20007      50,00       50,00

Amenzi / AX/3027445/12.01.2006 - virat de la rol 20007      70,00       70,00

Amenzi / CC/5188904/11.01.2010 - virat de la rol 20007     240,00      240,00

Amenzi / CC/5118929/05.11.2010 - virat de la rol 20007     660,00      660,00

Amenzi / CC/8149236/14.04.2011 - virat de la rol 20007     134,00      134,00

Amenzi / AP/1264147/23.10.2010 - virat de la rol 20007     200,00      200,00

Amenzi / PVCP/1494891/14.05.2012 - virat de la rol     140,00      140,00

Amenzi / PV/CC/85878435/31.10.2012 - virat de la rol     140,00      140,00

Amenzi / PV/CP/2872617/03.06.2013 - virat de la rol     150,00      150,00

Amenzi / pv/cp/3158736/13.05.2013 - virat de la rol     150,00      150,00

Amenzi / pifx nr 0122897/02.12.2016     500,00      500,00

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU STEFAN ALEXANDRU Nr. Rol unic 21850

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521850 din

Total restante: 7224,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   7224,00                          7224,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521853

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL LUCIAN

Catre ANGHEL LUCIAN

CF/CNP 1720514460026 Rol 21853

Amenzi / PV/AP/2426728/22.08.2012 - virat de la rol     700,00      700,00

Amenzi / PV/PA/1140379/05.09.2012 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PIFY NR 013275/06.04.2017     200,00      200,00

Amenzi / PIFY NR 013671/31.05.2017     300,00      300,00

Amenzi / PV SERIA A NR 0769185/02.06.2017     250,00      250,00

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

       12,00Imp. teren intrav. pF /      11,00        2,00       13,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL LUCIAN Nr. Rol unic 21853

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521853 din

Total restante: 1664,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 13,00

   1662,00        2,00              1664,00        13,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521855

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ION GEORGE MARIUS

Catre ION GEORGE MARIUS

CF/CNP 1920418420017 Rol 21855

       78,00Imp. cladire intrav. pF /

       12,00Imp. teren intrav. pF /       2,00        2,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ION GEORGE MARIUS Nr. Rol unic 21855

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521855 din

Total restante: 2,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 90,00

      2,00                             2,00        90,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521856

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..46, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

LAZAR MARIAN

Catre LAZAR MARIAN

CF/CNP 1951123420041 Rol 21856

Amenzi / PILX NR 81838/19.11.2016     250,00      250,00

Amenzi / PILX nr. 118384 din 31/10/2017     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LAZAR MARIAN Nr. Rol unic 21856

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521856 din

Total restante: 540,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    540,00                           540,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521857

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..41, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ZORILA ALEXANDRU

Catre ZORILA ALEXANDRU

CF/CNP 1581028400730 Rol 21857

Amenzi / PILX NR 79816/30.10.2016    1125,00     1125,00

Amenzi / pv 550191/02.02.2017     200,00      200,00

Amenzi / PILX NR 24705/21.08.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ZORILA ALEXANDRU Nr. Rol unic 21857

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521857 din

Total restante: 1615,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1325,00                290,00     1615,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521869

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PAUN NELU

Catre PAUN NELU

CF/CNP 1880531212727 Rol 21869

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     303,00      108,00      411,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN NELU Nr. Rol unic 21869

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521869 din

Total restante: 411,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

    303,00      108,00               411,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521870

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

BUZICA CONSTANTIN

Catre BUZICA CONSTANTIN

CF/CNP 1900420450026 Rol 21870

Amenzi / PV/CC/8414772/ 30.07.2011 - virat de la rol    1122,00     1122,00

Amenzi / PV/CP/2634179/17.10.2012 - virat de la rol     140,00      140,00

Amenzi / PV/CP/6092730/ 04.08.2014 - virat de la rol     810,00      810,00

Amenzi / pv/pa/2722726/06.03.2015 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV / PILX / 026447 / 05.12.2015 - virat de la rol     210,00      210,00

Amenzi / PV / PILX/ 046242 / 13.02.2016 - virat de la rol     210,00      210,00

Amenzi / PIFX /0147317/06.08.2017     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 191768 din 23.02.2019     870,00      870,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BUZICA CONSTANTIN Nr. Rol unic 21870

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521870 din

Total restante: 4332,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   4332,00                          4332,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521876

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..54, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MIHAILA MARIAN

Catre MIHAILA MARIAN

CF/CNP 1776829284610 Rol 21876

Amenzi / PV.PCA/2773483/10.02.2008 - virat de la rol    2640,00     2640,00

Amenzi / PV.NR.218551/ 06.11.2008 - virat de la rol      70,00       70,00

Amenzi / PV.CC/ 1271820/ 11.12.2008 - virat de la rol     186,00      186,00

Amenzi / PV/ CC/ 0901119/ 05.02.2009 - virat de la rol      90,00       90,00

Amenzi / PV/ CC/ 2551673/ 17.02.2009 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / CC/7246219/10.04.2011 - virat de la rol 20028     130,00      130,00

Amenzi / PV/ CC/ 8799457/ 27.05.2011 - virat de la rol     610,00      610,00

Amenzi / PV/ CC/ 7246120/ 30.09.2011 - virat de la rol     450,00      450,00

Amenzi / PV/CC/8415529/20.02.2013 - virat de la rol     400,00      400,00

Amenzi / PV/CP/4896837/28.06.2013 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / pv/cp/6244138/30.05.2014 - virat de la rol     120,00      120,00

      236,00Taxa mijloace transp. pF /     709,00      465,00     1174,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIHAILA MARIAN Nr. Rol unic 21876

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521876 din

Total restante: 6070,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 236,00

   5605,00      465,00              6070,00       236,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521877

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN I. GHEORGHE

Catre STEFAN I. GHEORGHE

CF/CNP 1740429214611 Rol 21877

Amenzi / PV SERIA PF NR0746108/10.06.2016 - virat de     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN I. GHEORGHE Nr. Rol unic 21877

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521877 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    100,00                           100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521879

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. STEFU POMPILIU , NR. 11 , VOLUNTARI,
ILFOV

MD. PAUN NEACSU (. BUTOI SANDA)

Catre MD. PAUN NEACSU (. BUTOI SANDA)

CF/CNP 2530614400315 Rol 21879

       63,00Imp. teren extrav. pF /     675,00      582,00     1257,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MD. PAUN NEACSU (. BUTOI SANDA) Nr. Rol unic 21879

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521879 din

Total restante: 1257,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 63,00

    675,00      582,00              1257,00        63,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521883

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE DANIEL

Catre DOBRE DANIEL

CF/CNP 1780528214605 Rol 21883

      235,00Taxa mijloace transp. pF /     511,00      209,00      720,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE DANIEL Nr. Rol unic 21883

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521883 din

Total restante: 720,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 235,00

    511,00      209,00               720,00       235,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521884

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. PRUTULUI , NR. 48 , VOLUNTARI , ILFOV

MIROS ION SI MIROS MARIANA

Catre MIROS ION SI MIROS MARIANA

CF/CNP 1650629400103 Rol 21884

       10,00Imp. cladire intrav. pF /       9,00        2,00       11,00

       86,00Imp. teren intrav. pF /      82,00       15,00       97,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MIROS ION SI MIROS MARIANA Nr. Rol unic 21884

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521884 din

Total restante: 108,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 96,00

     91,00       17,00               108,00        96,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521885

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..23, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PUICA AURELIA

Catre PUICA AURELIA

CF/CNP 2741023471010 Rol 21885

       10,00Imp. cladire intrav. pF /       9,00        2,00       11,00

       86,00Imp. teren intrav. pF /      82,00       15,00       97,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUICA AURELIA Nr. Rol unic 21885

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521885 din

Total restante: 108,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 96,00

     91,00       17,00               108,00        96,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521886

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

FATU CRISTIAN

Catre FATU CRISTIAN

CF/CNP 1980506460108 Rol 21886

Amenzi / PV  SERIA PIFX/0116188/19.02.2017     580,00      580,00

Amenzi / pv  seria pilx nr 90340/16.06.2017     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU CRISTIAN Nr. Rol unic 21886

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521886 din

Total restante: 870,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    870,00                           870,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521888

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANDREI IOANA

Catre ANDREI IOANA

CF/CNP 2650130400570 Rol 21888

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANDREI IOANA Nr. Rol unic 21888

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521888 din

Total restante: 77,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

     65,00       12,00                77,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521890

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..92, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANOLACHE MARIAN

Catre MANOLACHE MARIAN

CF/CNP 1810922212713 Rol 21890

      168,00Taxa mijloace transp. pF /    1174,00     1026,00     2200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANOLACHE MARIAN Nr. Rol unic 21890

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521890 din

Total restante: 2200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 168,00

   1174,00     1026,00              2200,00       168,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521892

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..38, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION IONEL

Catre SIMION IONEL

CF/CNP 1780910214610 Rol 21892

      248,00Taxa mijloace transp. pF /    1003,00      138,00     1141,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION IONEL Nr. Rol unic 21892

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521892 din

Total restante: 1141,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 248,00

   1003,00      138,00              1141,00       248,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521895

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAREPA MARIAN

Catre PAREPA MARIAN

CF/CNP 1840220212717 Rol 21895

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00       10,00       67,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA MARIAN Nr. Rol unic 21895

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521895 din

Total restante: 67,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

     57,00       10,00                67,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521896

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAREPA GEORGE

Catre PAREPA GEORGE

CF/CNP 1880414212712 Rol 21896

Amenzi / PV/PA/2102007/26.10.2013 - virat de la rol     198,00      198,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA GEORGE Nr. Rol unic 21896

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521896 din

Total restante: 198,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    198,00                           198,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521897

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN MARIAN-NICUSOR

Catre CONSTANTIN MARIAN-NICUSOR

CF/CNP 1960611212711 Rol 21897

Amenzi / PCLX nr. 122918 din 05.04.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILW NR3218/03.08.2020    1305,00     1305,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN MARIAN-NICUSOR Nr. Rol unic 21897

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521897 din

Total restante: 2175,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    870,00               1305,00     2175,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521898

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..56, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA MARIAN

Catre CRISTEA MARIAN

CF/CNP 183021212719 Rol 21898

Amenzi / PV AY/9625206/09.03.2007 - virat de la rol    1000,00     1000,00

Amenzi / PV.AY/0143158/09.02.2007 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / CC/525962/27.09.2010 - virat de la rol 20319     200,00      200,00

Amenzi / PV/ AP/ 0537326/ 18.03.2009 - virat de la rol     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA MARIAN Nr. Rol unic 21898

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521898 din

Total restante: 1900,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1900,00                          1900,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521899

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..56, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA IONUT

Catre CRISTEA IONUT

CF/CNP 1860616212727 Rol 21899

Amenzi / PILX nr. 25672 din 25.07.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA IONUT Nr. Rol unic 21899

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521899 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105218 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521900

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER ION

Catre TOADER ION

CF/CNP 166053237342 Rol 21900

Amenzi / PCLX nr. 83978 din 22/04/2018     928,00      928,00

      366,00Taxa mijloace transp. pF /     753,00      308,00     1061,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER ION Nr. Rol unic 21900

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521900 din

Total restante: 1989,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 366,00

   1681,00      308,00              1989,00       366,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521901

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANAILA IONUT CONSTANTIN

Catre MANAILA IONUT CONSTANTIN

CF/CNP 1970826212716 Rol 21901

Amenzi / PIFX nr. 143730 din 20/11/2017    1160,00     1160,00

Amenzi / PBX nr. 566800 din 03/04/2018    1305,00     1305,00

Amenzi / PL nr. 25622 din 25/04/2018     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 136882 din 02/09/2018     290,00      290,00

Amenzi / DCDP nr. 1025791 din 12.12.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 178766 din 02.02.2019     580,00      580,00

Amenzi / PPHX nr. 327257 din 28.09.2018     580,00      580,00

Amenzi / PPHX nr. 351832 din 11.08.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 225080 din 25.11.2019     290,00      290,00

Amenzi / PCTX NR 288941/06.09.2020     870,00      870,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANAILA IONUT CONSTANTIN Nr. Rol unic 21901

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521901 din

Total restante: 6525,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   5365,00               1160,00     6525,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521902

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..18, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TANASE STEFAN

Catre TANASE STEFAN

CF/CNP 1880901420074 Rol 21902

Amenzi / PV/CP/4849543/02.01.2014 - virat de la rol     510,00      510,00

Amenzi / PV/CP/6465385/27.04.2014 - virat de la rol     170,00      170,00

Amenzi / pv/cp/6733638 - virat de la rol 21516     170,00      170,00

Amenzi / pv/cp/7779604/25.11.2014 - virat de la rol     180,00      180,00

Amenzi / PV PBX NR 0331335/17.09.2016 - virat de la     250,00      250,00

Amenzi / PV SERIA PBX NR 0427770/13.04.2017     870,00      870,00

Amenzi / PBX NR0451306/12.05.2017     580,00      580,00

Amenzi / pv  PLA NR 023173/03.08.2017     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TANASE STEFAN Nr. Rol unic 21902

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521902 din

Total restante: 3020,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   3020,00                          3020,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521905

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

COSMESCU GEORGE- CRISTIAN

Catre COSMESCU GEORGE- CRISTIAN

CF/CNP 1900920410017 Rol 21905

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00       10,00       67,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COSMESCU GEORGE- CRISTIAN Nr. Rol unic 21905

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521905 din

Total restante: 67,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

     57,00       10,00                67,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521906

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BUCUR VASILE

Catre BUCUR VASILE

CF/CNP 1840802450056 Rol 21906

Amenzi / PV/ PIFX / 016045 / 08.10.2015 - virat de la rol     745,00      745,00

Amenzi / PV / PILX / 024367 / 24.10.2015 - virat de la rol     110,00      110,00

      403,00Taxa mijloace transp. pF /     785,00      181,00      966,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BUCUR VASILE Nr. Rol unic 21906

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521906 din

Total restante: 1821,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 403,00

   1640,00      181,00              1821,00       403,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521908

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..22, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STAN MARIANA

Catre STAN MARIANA

CF/CNP 2761112214613 Rol 21908

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     129,00       32,00      161,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STAN MARIANA Nr. Rol unic 21908

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521908 din

Total restante: 161,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

    129,00       32,00               161,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521909

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. IANUGURARII , NR.48 , BUCURESTI ,
SECTOR 2

ANGERU FLORICA

Catre ANGERU FLORICA

CF/CNP 2520708400462 Rol 21909

        3,00Imp. teren extrav. pF /       3,00        3,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGERU FLORICA Nr. Rol unic 21909

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521909 din

Total restante: 3,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 3,00

      3,00                             3,00         3,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521910

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. ---, Nr. .743, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ENACHE ALEXANDRU

Catre ENACHE ALEXANDRU

CF/CNP 1531119214613 Rol 21910

Amenzi / PV NR 0965523/04.03.2017     150,00      150,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ENACHE ALEXANDRU Nr. Rol unic 21910

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521910 din

Total restante: 150,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    150,00                           150,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521911

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..49, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA IONUT(CRACIUN)

Catre CRISTEA IONUT(CRACIUN)

CF/CNP 1850316212711 Rol 21911

Amenzi / pv PBY NR 032573/25.03.2017     400,00      400,00

Amenzi / PV PBY NR 032574/25.03.2017    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA IONUT(CRACIUN) Nr. Rol unic 21911

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521911 din

Total restante: 1400,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1400,00                          1400,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521915

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ...9, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

OPREA MIHAI- MARIAN

Catre OPREA MIHAI- MARIAN

CF/CNP 1960903212712 Rol 21915

Amenzi / PIFX nr. 151599 din 09/11/2017     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 178822 din 07.04.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 196208 din 01.05.2019     435,00      435,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA MIHAI- MARIAN Nr. Rol unic 21915

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521915 din

Total restante: 1015,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1015,00                          1015,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521917

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHEL CRISTIAN

Catre ANGHEL CRISTIAN

CF/CNP 1980126450019 Rol 21917

Amenzi / PILY NR 08502/ 16.04 2017     200,00      200,00

Amenzi / PLLY nr. 14461 din 18.04.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL CRISTIAN Nr. Rol unic 21917

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521917 din

Total restante: 700,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    700,00                           700,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521918

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CIRLIGEANU MARINEL-IONUT

Catre CIRLIGEANU MARINEL-IONUT

CF/CNP 1970822450015 Rol 21918

Amenzi / PILX nr. 199285 din 12.04.2019    1305,00     1305,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CIRLIGEANU MARINEL-IONUT Nr. Rol unic 21918

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521918 din

Total restante: 1305,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

   1305,00                          1305,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521919

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

COSMESCU FLORIAN

Catre COSMESCU FLORIAN

CF/CNP 1680108160042 Rol 21919

Amenzi / PILY nr. 12760 din 28/02/2018     200,00      200,00

Amenzi / PILY nr. 12556 din 22/02/2018     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COSMESCU FLORIAN Nr. Rol unic 21919

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521919 din

Total restante: 700,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    700,00                           700,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521923

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..55, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER VALENTIN-MARIAN

Catre TOADER VALENTIN-MARIAN

CF/CNP 5000417212711 Rol 21923

Amenzi / pilx nr. 162525 din 29.01.2019     900,00      900,00

Amenzi / PILX nr. 178309 din 06.03.2019     670,00      670,00

Amenzi / PILX nr. 199332 din 06.04.2019     119,00      119,00

Amenzi / PILX nr. 230118 din 09.01.2020    2007,00     2007,00

Amenzi / PILX nr. 248320 din 15.06.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER VALENTIN-MARIAN Nr. Rol unic 21923

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521923 din

Total restante: 3986,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1689,00               2297,00     3986,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521924

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..42, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA ION

Catre MANEA ION

CF/CNP 1720419214618 Rol 21924

Amenzi / pv PF NR 0550196/09.06.2017     200,00      200,00

Amenzi / nr. 99354 din 21/12/2017     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA ION Nr. Rol unic 21924

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521924 din

Total restante: 700,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    700,00                           700,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521925

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAUN ADRIAN-MIHAI

Catre PAUN ADRIAN-MIHAI

CF/CNP 1961108212718 Rol 21925

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN ADRIAN-MIHAI Nr. Rol unic 21925

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521925 din

Total restante: 77,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

     65,00       12,00                77,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521929

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..64, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SANDU NEACSU

Catre SANDU NEACSU

CF/CNP 1570922400754 Rol 21929

Amenzi / PV  NR 6/15.09.2016     910,00      910,00

       38,00Imp. teren extrav. pF /     339,00      319,00      658,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     822,00     1203,00     2025,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU NEACSU Nr. Rol unic 21929

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521929 din

Total restante: 3593,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 94,00

   2071,00     1522,00              3593,00        94,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521931

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA ALIN-MIHAI

Catre POPA ALIN-MIHAI

CF/CNP 1980303420041 Rol 21931

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     362,00       84,00      446,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA ALIN-MIHAI Nr. Rol unic 21931

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521931 din

Total restante: 446,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    362,00       84,00               446,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521936

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...6, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STANEMIR IONUT

Catre STANEMIR IONUT

CF/CNP 1911020212739 Rol 21936

Amenzi / PV/PILY/06276/16.02.2017     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANEMIR IONUT Nr. Rol unic 21936

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521936 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521937

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...6, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STANEMIR MARGARETA

Catre STANEMIR MARGARETA

CF/CNP 2660927237315 Rol 21937

Amenzi / PV/PA/0467618/19.10.2012 - virat de la rol    1500,00     1500,00

Amenzi / AP/0537339/28.07.2009 - virat de la rol 20086 -     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STANEMIR MARGARETA Nr. Rol unic 21937

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521937 din

Total restante: 1700,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1700,00                          1700,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521941

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MARIN NICUSOR-FLORIN

Catre MARIN NICUSOR-FLORIN

CF/CNP 1881130212712 Rol 21941

Amenzi / PV SERIA JO NR 1732026/19.08.2017     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MARIN NICUSOR-FLORIN Nr. Rol unic 21941

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521941 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521942

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

NICHITA VIOREL

Catre NICHITA VIOREL

CF/CNP 1760624470017 Rol 21942

Amenzi / PIFY NR 001.113/18.12.2016     350,00      350,00

Amenzi / PILY nr. 14453 din 18/08/2018     200,00      200,00

Amenzi / PIFY nr. 21115 din 15/08/2018     100,00      100,00

Amenzi / PIFY nr. 39116 din 20.01.2019     200,00      200,00

Amenzi / PILY nr. 25666 din 08.07.2019     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul NICHITA VIOREL Nr. Rol unic 21942

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521942 din

Total restante: 950,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    950,00                           950,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521947

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA MARIUS-ALEXANDRU

Catre UDREA MARIUS-ALEXANDRU

CF/CNP 1950525212716 Rol 21947

Amenzi / PV/PA/2391320/15.03.2014 - virat de la rol     145,00      145,00

Amenzi / pv/cp/7778890/01.03.2015 - virat de la rol     560,00      560,00

Amenzi / PV / CP / 7839789 / 07.03.2015 - virat de la rol     170,00      170,00

Amenzi / pifw nr. 94514 din 21.05.2020     580,00      580,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     129,00       32,00      161,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA MARIUS-ALEXANDRU Nr. Rol unic 21947

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521947 din

Total restante: 1616,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

   1004,00       32,00    580,00     1616,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521948

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. JIULUI , NR. 2 , VOLUNTARI , ILFOV

DAMIAN LIVIU SI DAMIAN AURICA

Catre DAMIAN LIVIU SI DAMIAN AURICA

CF/CNP 1731001472024 Rol 21948

        2,00Imp. cladire intrav. pF /       4,00        4,00

      150,00Imp. teren intrav. pF /     286,00       66,00      352,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN LIVIU SI DAMIAN AURICA Nr. Rol unic 21948

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521948 din

Total restante: 356,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 152,00

    290,00       66,00               356,00       152,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521949

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ILIE IONUT

Catre ILIE IONUT

CF/CNP 1890908212722 Rol 21949

Amenzi / pilx nr 0111790/09.07.2017     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ILIE IONUT Nr. Rol unic 21949

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521949 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521950

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA GEORGETA

Catre POPA GEORGETA

CF/CNP 2620114214619 Rol 21950

        7,00Imp. cladire intrav. pF /       7,00        2,00        9,00

       22,00Imp. teren extrav. pF /      21,00        3,00       24,00

       69,00Imp. teren intrav. pF /      66,00       12,00       78,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA GEORGETA Nr. Rol unic 21950

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521950 din

Total restante: 111,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 98,00

     94,00       17,00               111,00        98,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521954

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SURDU FLORIN-COSTEL

Catre SURDU FLORIN-COSTEL

CF/CNP 1810405420117 Rol 21954

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00       10,00       67,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SURDU FLORIN-COSTEL Nr. Rol unic 21954

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521954 din

Total restante: 67,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

     57,00       10,00                67,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521958

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

JIPA GEORGETA

Catre JIPA GEORGETA

CF/CNP 2480725214615 Rol 21958

       66,00Imp. teren extrav. pF /      64,00       12,00       76,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul JIPA GEORGETA Nr. Rol unic 21958

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521958 din

Total restante: 76,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 66,00

     64,00       12,00                76,00        66,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521960

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..26, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MAINEA DANIEL

Catre MAINEA DANIEL

CF/CNP 1891226212731 Rol 21960

Amenzi / CC/8412146/10.04.2011 - virat de la rol 20332     402,00      402,00

Amenzi / CLU NR 1199/09.09.2020     400,00      400,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MAINEA DANIEL Nr. Rol unic 21960

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521960 din

Total restante: 802,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    402,00                400,00      802,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521963

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ...3, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BICHERU CORNEL-VALENTIN

Catre BICHERU CORNEL-VALENTIN

CF/CNP 1971231420058 Rol 21963

Amenzi / PILX nr. 196307 din 22.04.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 200743 din 01.06.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 1856983 din 07.09.2019     435,00      435,00

Amenzi / PILX nr. 185789 din 18.08.2019     290,00      290,00

Amenzi / PBW nr. 168374 din 11.10.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILY nr. 25705 din 03.09.2019     500,00      500,00

Amenzi / PIFW/88833/31.03.2020     100,00      100,00

Amenzi / PIFW NR 109367/30.04.2020     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 232690 din 09.05.2020     580,00      580,00

Amenzi / CLU NR 1000/20.07 2020     290,00      290,00

Amenzi / PGRX NR 202125/18.08.2020     870,00      870,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BICHERU CORNEL-VALENTIN Nr. Rol unic 21963

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521963 din

Total restante: 4805,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1595,00               3210,00     4805,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521965

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SCARLAT IRINA-NICOLETA

Catre SCARLAT IRINA-NICOLETA

CF/CNP 2791013352369 Rol 21965

Amenzi / PILY NR 08787/31.10.2017     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SCARLAT IRINA-NICOLETA Nr. Rol unic 21965

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521965 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521966

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..22, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SANDU COSTEL

Catre SANDU COSTEL

CF/CNP 1740620214639 Rol 21966

Amenzi / PILX nr. 207239 din 19.07.2019     435,00      435,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SANDU COSTEL Nr. Rol unic 21966

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521966 din

Total restante: 435,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    435,00                           435,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521967

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..39, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STOLERU MARIANA

Catre STOLERU MARIANA

CF/CNP 2790224214611 Rol 21967

       80,00Taxa mijloace transp. pF /      81,00       22,00      103,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STOLERU MARIANA Nr. Rol unic 21967

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521967 din

Total restante: 103,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 80,00

     81,00       22,00               103,00        80,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521968

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ..44, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ION CONSTANTA

Catre ION CONSTANTA

CF/CNP 2841115212714 Rol 21968

Amenzi / PV / R20 / 0311255 / 10.06.2020

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ION CONSTANTA Nr. Rol unic 21968

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521968 din

Total restante: 213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    182,00       31,00               213,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521969

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..43, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DOBRE IONUT-GABRIEL

Catre DOBRE IONUT-GABRIEL

CF/CNP 1911104420073 Rol 21969

Amenzi / R 19 nr. 500026 din 20.08.2019     150,00      150,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE IONUT-GABRIEL Nr. Rol unic 21969

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521969 din

Total restante: 150,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    150,00                           150,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521971

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU ALEXANDRINA

Catre RADU ALEXANDRINA

CF/CNP 2600826214635 Rol 21971

       21,00Imp. teren extrav. pF /      20,00        4,00       24,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU ALEXANDRINA Nr. Rol unic 21971

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521971 din

Total restante: 24,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 21,00

     20,00        4,00                24,00        21,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521972

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU DANIELA

Catre RADU DANIELA

CF/CNP 2860109212715 Rol 21972

Amenzi / PILY nr. 8767 din 15/11/2017     200,00      200,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU DANIELA Nr. Rol unic 21972

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521972 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    200,00                           200,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521976

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..20, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU TUDOREL-MARIAN

Catre RADU TUDOREL-MARIAN

CF/CNP 1990319212717 Rol 21976

Amenzi / PILX nr. 162795 din 14.10.2018     290,00      290,00

       48,00Taxa mijloace transp. pF /      97,00       24,00      121,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU TUDOREL-MARIAN Nr. Rol unic 21976

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521976 din

Total restante: 411,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 48,00

    387,00       24,00               411,00        48,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521978

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAREPA IONEL

Catre PAREPA IONEL

CF/CNP 1780809214624 Rol 21978

Amenzi / R18 nr. 611059 din 06.11.2018     250,00      250,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     129,00       32,00      161,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAREPA IONEL Nr. Rol unic 21978

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521978 din

Total restante: 411,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

    379,00       32,00               411,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521979

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. ARBUSTULUI , NR. 29 , BUCURESTI ,
SECTOR 2

COSTEA GHEORGHE

Catre COSTEA GHEORGHE

CF/CNP 1460729400364 Rol 21979

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

       29,00Imp. teren extrav. pF /      28,00        6,00       34,00

       17,00Imp. teren intrav. pF /      16,00        3,00       19,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COSTEA GHEORGHE Nr. Rol unic 21979

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521979 din

Total restante: 54,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 47,00

     45,00        9,00                54,00        47,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521980

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DAMIAN ANDREI

Catre DAMIAN ANDREI

CF/CNP 1990813450061 Rol 21980

Amenzi / PILY nr. 8769 din 08/12/2017     200,00      200,00

Amenzi / PILX nr. 184247 din 14.04.2019     435,00      435,00

      120,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN ANDREI Nr. Rol unic 21980

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521980 din

Total restante: 712,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 120,00

    700,00       12,00               712,00       120,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521981

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

STR. MELODIEI , NR. 84 , BUCURESTI ,
SECTOR

DOBRE IONEL

Catre DOBRE IONEL

CF/CNP 1590209400673 Rol 21981

       56,00Imp. teren extrav. pF /      53,00        9,00       62,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE IONEL Nr. Rol unic 21981

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521981 din

Total restante: 62,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

     53,00        9,00                62,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521986

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)
Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori

TOTAL
RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA ELENA ,. NEACSU MARIANA, GOIA

Catre GOIA ELENA ,. NEACSU MARIANA, GOIA ELISABETA ,
GOIA ION , GOIA CLAUDIU-VASILE , GOIA MARIA-DENISA

CF/CNP 2370820214602 Rol 21986

      119,00Imp. teren intrav. pF /     114,00       19,00      133,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA ELENA ,. NEACSU MARIANA, GOIA Nr. Rol unic 21986

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521986 din

Total restante: 133,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 119,00

    114,00       19,00               133,00       119,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521987

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MITREA MARIUS-ADI

Catre MITREA MARIUS-ADI

CF/CNP 1991007212724 Rol 21987

Amenzi / PILX nr. 127290 din 29/01/2018     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 126674 din 25/01/2018     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MITREA MARIUS-ADI Nr. Rol unic 21987

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521987 din

Total restante: 580,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    580,00                           580,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521990

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICILA CONSTANTIN-VALENTIN

Catre VOICILA CONSTANTIN-VALENTIN

CF/CNP 1990625450071 Rol 21990

Amenzi / PBX nr. 638814 din 23/02/2018     560,00      560,00

Amenzi / PBX nr. 534437 din 01/02/2018     560,00      560,00

Amenzi / PILX nr. 150239 din 07/05/2018     280,00      280,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICILA CONSTANTIN-VALENTIN Nr. Rol unic 21990

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521990 din

Total restante: 1400,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1400,00                          1400,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521994

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU NELU

Catre RADU NELU

CF/CNP 1780415214608 Rol 21994

Amenzi / R 20 NR 354733/30.06.2020     250,00      250,00

      112,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU NELU Nr. Rol unic 21994

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521994 din

Total restante: 250,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 112,00

                         250,00      250,00       112,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110521997

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..57, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SERBANESCU CRISTIAN-CONSTANTIN

Catre SERBANESCU CRISTIAN-CONSTANTIN

CF/CNP 1990412212721 Rol 21997

Amenzi / PBX nr. 634187 din 23/03/2018     280,00      280,00

Amenzi / PILX nr. 140276 din 06/04/2018     155,00      155,00

Amenzi / PBX nr. 771271 din 14.11.2018    1305,00     1305,00

Amenzi / PILX nr. 191741 din 15.02.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 220485 din 04.02.2020     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 233246 din 23.02.2020     435,00      435,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERBANESCU CRISTIAN-CONSTANTIN Nr. Rol unic 21997

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110521997 din

Total restante: 3412,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

   2675,00       12,00    725,00     3412,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105219 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522006

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PAUN GHEORGHE

Catre PAUN GHEORGHE

CF/CNP 1900128212743 Rol 22006

Amenzi / PILX nr. 133653 din 04/03/2018     580,00      580,00

Amenzi / PIFX nr. 236236 din 04.10.2018     580,00      580,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN GHEORGHE Nr. Rol unic 22006

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522006 din

Total restante: 1373,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

   1342,00       31,00              1373,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522007

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..17, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA ANA

Catre POPA ANA

CF/CNP 2670929214642 Rol 22007

Amenzi / PBY nr. 103215 din 07/05/2018    1000,00     1000,00

Amenzi / PBY nr. 184582 din 17/05/2018     500,00      500,00

Amenzi / PBY nr. 143058 din 01.02.2019    1200,00     1200,00

Amenzi / PBY nr. 235152 din 28.08.2019    1000,00     1000,00

Amenzi / PBY nr. 245771 din 23.12.2019     900,00      900,00

Amenzi / PBY nr. 247273 din 27.02.2020     400,00      400,00

Amenzi / PBY nr. 329685 din 30.04.2020     200,00      200,00

Amenzi / PILY nr. 44067 din 01.06.2020     500,00      500,00

Amenzi / JO nr. 1946581 din 18.06.2020     200,00      200,00

Amenzi / PBY nr. 301592 din 30.07.2020     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA ANA Nr. Rol unic 22007

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522007 din

Total restante: 6100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   3700,00               2400,00     6100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522009

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..34, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ZAMFIRESCU NICOLAE-MARIAN

Catre ZAMFIRESCU NICOLAE-MARIAN

CF/CNP 1980120420029 Rol 22009

Amenzi / PILY nr. 14029 din 30/04/2018     900,00      900,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ZAMFIRESCU NICOLAE-MARIAN Nr. Rol unic 22009

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522009 din

Total restante: 900,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    900,00                           900,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522014

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

BLD. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 27 B, BL.PM74,
SC.1, AP.7, BUCURESTI , SECTOR 3

DUTA TUDORA ,. DUTA VASILE

Catre DUTA TUDORA ,. DUTA VASILE

CF/CNP 2570415401015 Rol 22014

       66,00Imp. teren intrav. pF /      63,00       11,00       74,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUTA TUDORA ,. DUTA VASILE Nr. Rol unic 22014

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522014 din

Total restante: 74,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 66,00

     63,00       11,00                74,00        66,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522017

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

HEREA NICOLAE-DANIEL

Catre HEREA NICOLAE-DANIEL

CF/CNP 1960501460044 Rol 22017

Amenzi / PIFX nr. 209064 din 26/05/2018     580,00      580,00

Amenzi / PIF W nr. 17359 din 17.03.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 207831 din 24/07/2019    1160,00     1160,00

Amenzi / PIFW nr. 44401 din 14/09/2019     580,00      580,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul HEREA NICOLAE-DANIEL Nr. Rol unic 22017

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522017 din

Total restante: 3190,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   3190,00                          3190,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522019

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

UDREA ALEXANDRU -CATALIN

Catre UDREA ALEXANDRU -CATALIN

CF/CNP 1890613212715 Rol 22019

Amenzi / PILY nr. 9273 din 17/06/2018     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul UDREA ALEXANDRU -CATALIN Nr. Rol unic 22019

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522019 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522020

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..45, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MATEI MARIUS-DANUT

Catre MATEI MARIUS-DANUT

CF/CNP 1980929212716 Rol 22020

Amenzi / PIFX nr. 210646 din 07/06/2018     580,00      580,00

Amenzi / PILX nr. 134932 din 27/05/2018     290,00      290,00

Amenzi / PV/PBX/107162/10.11.2015 - virat de la rol     210,00      210,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MATEI MARIUS-DANUT Nr. Rol unic 22020

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522020 din

Total restante: 1080,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1080,00                          1080,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522022

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MOCANU NICUSOR

Catre MOCANU NICUSOR

CF/CNP 1850523410058 Rol 22022

Amenzi / PILY nr. 14038 din 13/06/2018     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/2531601/09.04.2014 - virat de la rol     300,00      300,00

Amenzi / PILY nr. 25704 din 29.08.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MOCANU NICUSOR Nr. Rol unic 22022

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522022 din

Total restante: 1000,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1000,00                          1000,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522023

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR NICUSOR -IULIAN

Catre TUDOR NICUSOR -IULIAN

CF/CNP 5000817212716 Rol 22023

Amenzi / PILX nr. 203052 din 16.06.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 201997 din 01.09.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 221302 din 03.11.2019     870,00      870,00

Amenzi / PLA nr. 32630 din 30.01.2020     500,00      500,00

Amenzi / PILY NR 44184/17.08.2020     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR NICUSOR -IULIAN Nr. Rol unic 22023

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522023 din

Total restante: 3030,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1160,00               1870,00     3030,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522026

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

PUSCOI GEORGE-LIVIU

Catre PUSCOI GEORGE-LIVIU

CF/CNP 1961210420080 Rol 22026

Amenzi / PILX nr. 150193 din 07/06/2018     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 158543 din 11/07/2018     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 134750 din 01.01.2019     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 44679 din 25.09.2019     580,00      580,00

Amenzi / PILX nr. 218858 din 01.10.2019     870,00      870,00

Amenzi / PVSX nr. 78669 din 20.01.2020     290,00      290,00

Amenzi / PBZX nr. 281622 din 21.03.2020     290,00      290,00

Amenzi / PBZX nr. 310937 din 01.05.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PUSCOI GEORGE-LIVIU Nr. Rol unic 22026

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522026 din

Total restante: 3190,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   2320,00                870,00     3190,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522027

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Libertatii, Nr. ...7, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

FATU FLOAREA SI RADU VASILE

Catre FATU FLOAREA SI RADU VASILE

CF/CNP 2490612214616 Rol 22027

      121,00Imp. teren extrav. pF /      14,00        4,00       18,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul FATU FLOAREA SI RADU VASILE Nr. Rol unic 22027

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522027 din

Total restante: 18,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 121,00

     14,00        4,00                18,00       121,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522031

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..53, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DAMIAN IULIAN-RADU

Catre DAMIAN IULIAN-RADU

CF/CNP 5011127212715 Rol 22031

Amenzi / PILY nr. 14044 din 08/08/2018     300,00      300,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DAMIAN IULIAN-RADU Nr. Rol unic 22031

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522031 din

Total restante: 300,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    300,00                           300,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522036

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL ION

Catre ANGHEL ION

CF/CNP 1730905214618 Rol 22036

Amenzi / PIFX NR 0091398/05.11.2016 - virat de la rol     750,00      750,00

Amenzi / PILX nr. 186302 din 08.05.2019     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 81149 din 22.01.2020     580,00      580,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     561,00      523,00     1084,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL ION Nr. Rol unic 22036

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522036 din

Total restante: 2704,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

   1601,00      523,00    580,00     2704,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522038

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Postei, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

TOADER CONSTANTIN-DANUT

Catre TOADER CONSTANTIN-DANUT

CF/CNP 1950809430020 Rol 22038

Amenzi / DPPPLC nr. 116880 din 20/08/2018     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TOADER CONSTANTIN-DANUT Nr. Rol unic 22038

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522038 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    100,00                           100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522039

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..58, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SERBAN DANIEL

Catre SERBAN DANIEL

CF/CNP 1920221211208 Rol 22039

Amenzi / nr. 9761 din 19/07/2018     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERBAN DANIEL Nr. Rol unic 22039

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522039 din

Total restante: 100,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    100,00                           100,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522046

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..84, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CRISTEA MARIANA

Catre CRISTEA MARIANA

CF/CNP 2710212214615 Rol 22046

       56,00Taxa mijloace transp. pF /      57,00       10,00       67,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA MARIANA Nr. Rol unic 22046

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522046 din

Total restante: 67,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

     57,00       10,00                67,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522051

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

PAUN ROBERT-LAURENTIU

Catre PAUN ROBERT-LAURENTIU

CF/CNP 1960316420071 Rol 22051

Amenzi / PL nr. 63574 din 22/09/2018      50,00       50,00

Amenzi / PL nr. 66352 din 28.10.2018     300,00      300,00

Amenzi / PL nr. 62941 din 14.11.2018     250,00      250,00

Amenzi / PL nr. 64934 din 26.02.2019     100,00      100,00

Amenzi / PL nr. 54299 din 30.03.2019     500,00      500,00

Amenzi / PL nr. 65037 din 27.03.2019     500,00      500,00

Amenzi / PF nr. 833878 din 21.05.2019     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PAUN ROBERT-LAURENTIU Nr. Rol unic 22051

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522051 din

Total restante: 1800,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1800,00                          1800,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522055

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

LACHE FLORIN-BEKENBAUER

Catre LACHE FLORIN-BEKENBAUER

CF/CNP 1930531430028 Rol 22055

      264,00Taxa salubrizare pF /     238,00      24,00      262,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul LACHE FLORIN-BEKENBAUER Nr. Rol unic 22055

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522055 din

Total restante: 339,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 328,00

    303,00       12,00     24,00      339,00       328,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522056

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..50, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

VOICU FLORIN-MADALIN

Catre VOICU FLORIN-MADALIN

CF/CNP 1900510212732 Rol 22056

       64,00Taxa mijloace transp. pF /      65,00       12,00       77,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul VOICU FLORIN-MADALIN Nr. Rol unic 22056

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522056 din

Total restante: 77,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

     65,00       12,00                77,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522062

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..30, Sat Rosiori, Jud.
HUNEDOARA

PANEA BOGDAN

Catre PANEA BOGDAN

CF/CNP 1900622420027 Rol 22062

Amenzi / PTRX nr. 22103 din 14.09.2018     290,00      290,00

Amenzi / PBY nr. 70002 din 15.02.2019     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PANEA BOGDAN Nr. Rol unic 22062

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522062 din

Total restante: 490,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    490,00                           490,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522067

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

COJOCARU DANIELA -. VALENTINA

Catre COJOCARU DANIELA -. VALENTINA

CF/CNP 2970616450058 Rol 22067

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul COJOCARU DANIELA -. VALENTINA Nr. Rol unic 22067

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522067 din

Total restante: 213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    182,00       31,00               213,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522068

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..86, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU VICTORIA

Catre RADU VICTORIA

CF/CNP 2690426214601 Rol 22068

Amenzi / R 20 nr. 293685 din 10.06.2020     250,00      250,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU VICTORIA Nr. Rol unic 22068

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522068 din

Total restante: 463,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    182,00       31,00    250,00      463,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522069

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..21, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE MIHAELA

Catre DOBRE MIHAELA

CF/CNP 2741108214634 Rol 22069

      190,00Taxa mijloace transp. pF /     182,00       31,00      213,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE MIHAELA Nr. Rol unic 22069

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522069 din

Total restante: 213,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

    182,00       31,00               213,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522070

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL TOMA

Catre ANGHEL TOMA

CF/CNP 1680822460011 Rol 22070

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

       12,00Imp. teren intrav. pF /      11,00        2,00       13,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL TOMA Nr. Rol unic 22070

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522070 din

Total restante: 14,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 13,00

     12,00        2,00                14,00        13,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522071

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Cal. Giulesti, Nr. .111, Bl. 5, Sc. A, Ap. 1, Sect. 6,
MUN. BUCURESTI

PANA MIHAELA CRISTINA

Catre PANA MIHAELA CRISTINA

CF/CNP 2780401461531 Rol 22071

        1,00Imp. cladire intrav. pF /       1,00        1,00

       12,00Imp. teren intrav. pF /      11,00        2,00       13,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul PANA MIHAELA CRISTINA Nr. Rol unic 22071

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522071 din

Total restante: 14,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 13,00

     12,00        2,00                14,00        13,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522075

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL MARIUS-IULIAN

Catre ANGHEL MARIUS-IULIAN

CF/CNP 1960529420048 Rol 22075

Amenzi / PBX nr. 780119 din 20.11.2018     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL MARIUS-IULIAN Nr. Rol unic 22075

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522075 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522076

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Independentei, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA MIHAI

Catre CRISTEA MIHAI

CF/CNP 1980710420033 Rol 22076

Amenzi / PBW nr. 51136 din 28.03.2019     227,00      227,00

Amenzi / PIFW nr. 78730 din 08.01.2020    1338,00     1338,00

Amenzi / PV / PILX / 233083 / 14.02.2020     435,00      435,00

Amenzi / CLU NR 1043/23.07.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA MIHAI Nr. Rol unic 22076

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522076 din

Total restante: 2290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    227,00               2063,00     2290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522081

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Plevnei, Nr. ..20, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU TUDOREL

Catre RADU TUDOREL

CF/CNP 1660329237317 Rol 22081

Amenzi / PILX nr. 174030 din 22.11.2018     580,00      580,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU TUDOREL Nr. Rol unic 22081

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522081 din

Total restante: 580,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    580,00                           580,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522083

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lalelei, Nr. ..25, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DOBRE NICOLETA

Catre DOBRE NICOLETA

CF/CNP 2820204212720 Rol 22083

Amenzi / PILX nr. 178861 din 25.12.2018     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DOBRE NICOLETA Nr. Rol unic 22083

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522083 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522085

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Vidin, Nr. ..66, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

RADU FLORENTIN

Catre RADU FLORENTIN

CF/CNP 1990917211228 Rol 22085

Amenzi / PIFX nr. 229347 din 20.01.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 158600 din 14.03.2019     580,00      580,00

Amenzi / PIFW nr. 53626 din 09.06.2019     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 238020 din 12.03.2020     870,00      870,00

Amenzi / PILX nr. 239147 din 20.05.2020    1305,00     1305,00

Amenzi / PILX nr. 239131 din 30.04.2020     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 109072 din 03.05.2020     870,00      870,00

Amenzi / PIFW NR 105340/26.08.2020     870,00      870,00

Amenzi / PIFW NR 114799/15.07.2020     580,00      580,00

       56,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU FLORENTIN Nr. Rol unic 22085

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522085 din

Total restante: 6525,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

   1740,00               4785,00     6525,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522092

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..20, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ILIE CATALIN

Catre ILIE CATALIN

CF/CNP 1971101212717 Rol 22092

Amenzi / PDBX nr. 299722 din 10.04.2019     860,00      860,00

Amenzi / PILX nr. 223817 din 17.03.2020     290,00      290,00

Amenzi / CLU nr. 790 din 08.06.2020     290,00      290,00

Amenzi / PBW NR 312072/20.07.2020    1305,00     1305,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ILIE CATALIN Nr. Rol unic 22092

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522092 din

Total restante: 2745,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    860,00               1885,00     2745,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522093

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Zorilor, Nr. ..33, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN MARIAN

Catre STEFAN MARIAN

CF/CNP 1960724212719 Rol 22093

Amenzi / PIFX nr. 248961     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN MARIAN Nr. Rol unic 22093

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522093 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522096

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ANGHELUS DUMITRU -DAN

Catre ANGHELUS DUMITRU -DAN

CF/CNP 1950709450021 Rol 22096

Amenzi / PILX nr. 226478 din 20.04.2020     290,00      290,00

Amenzi / PIFW nr. 108248 din 02.05.2020     580,00      580,00

Amenzi / IF nr. 10967 din 02.03.2020     290,00      290,00

      190,00Taxa mijloace transp. pF /

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHELUS DUMITRU -DAN Nr. Rol unic 22096

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522096 din

Total restante: 1160,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 190,00

                        1160,00     1160,00       190,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522097

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..52, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

OPREA ELENA

Catre OPREA ELENA

CF/CNP 2660621463012 Rol 22097

Amenzi / PILX nr. 162861 din 31.10.2018     290,00      290,00

Amenzi / PIFW / 0125534 / 28.07.2020

Amenzi / PIFW NR 125534/28.07.2020     580,00      580,00

       13,00Imp. cladire intrav. pF /

      264,00Taxa salubrizare pF /      24,00       24,00

       48,00Imp. teren intrav. pF /      44,00        9,00       53,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA ELENA Nr. Rol unic 22097

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522097 din

Total restante: 947,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 325,00

     44,00        9,00    894,00      947,00       325,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105220 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522101

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..86, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MANEA IONUT

Catre MANEA IONUT

CF/CNP 1871112212719 Rol 22101

Amenzi / PIFW nr. 1407 din 04.02.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MANEA IONUT Nr. Rol unic 22101

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522101 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522105

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..31, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

GOIA DANIEL-ANDREI

Catre GOIA DANIEL-ANDREI

CF/CNP 1981219212724 Rol 22105

Amenzi / PILX nr. 184543 din 03.03.2019    1305,00     1305,00

Amenzi / PILX nr. 185573 din 09.11.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul GOIA DANIEL-ANDREI Nr. Rol unic 22105

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522105 din

Total restante: 1595,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1595,00                          1595,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522108

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

POPA RODICA

Catre POPA RODICA

CF/CNP 2840124213881 Rol 22108

Amenzi / PVNX nr. 261292 din 17.04.2019    1305,00     1305,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul POPA RODICA Nr. Rol unic 22108

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522108 din

Total restante: 1305,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1305,00                          1305,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522110

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Orhideei, Nr. ...4, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

OPREA SORINEL -. IONUT

Catre OPREA SORINEL -. IONUT

CF/CNP 1950322212710 Rol 22110

Amenzi / PLS nr. 3570 din 28.08.2019     435,00      435,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul OPREA SORINEL -. IONUT Nr. Rol unic 22110

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522110 din

Total restante: 435,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    435,00                           435,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522112

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..27, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN COSTEL

Catre CONSTANTIN COSTEL

CF/CNP 1750619214628 Rol 22112

Amenzi / PILY nr. 14462 din 18.04.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN COSTEL Nr. Rol unic 22112

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522112 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522116

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..37, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

SERBANESCU LIVIU ADRIAN

Catre SERBANESCU LIVIU ADRIAN

CF/CNP 1950528212713 Rol 22116

Amenzi / PCLX nr. 111522 din 16.03.2019     290,00      290,00

Amenzi / PILX nr. 200616 din 12.05.2019    1305,00     1305,00

Amenzi / IF nr. 10823 din 29.01.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERBANESCU LIVIU ADRIAN Nr. Rol unic 22116

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522116 din

Total restante: 1885,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1595,00                290,00     1885,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522117

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Mihai Viteazul, Nr. ..29, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

RADU I. MARIAN

Catre RADU I. MARIAN

CF/CNP 1760809214652 Rol 22117

Amenzi / PV/AP/2558351/ 11.09.2011 - virat de la rol    1000,00     1000,00

Amenzi / PV/PA/1465671/02.10.2013 - virat de la rol     200,00      200,00

Amenzi / PV/PA/2015731/18.10.2013 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV/PF/ 0496185/19.03.2015 - virat de la rol     100,00      100,00

Amenzi / PV SERIA PF NR 0806823/07.05.2016 - virat     200,00      200,00

Amenzi / PF/0806443/18.07.2016 - virat de la rol 20563     100,00      100,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul RADU I. MARIAN Nr. Rol unic 22117

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522117 din

Total restante: 1700,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1700,00                          1700,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522118

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..52, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CHIRU GEORGICA

Catre CHIRU GEORGICA

CF/CNP 1770713214605 Rol 22118

Amenzi / DGPL-SCPMS nr. 1384 din 17.04.2019    1000,00     1000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CHIRU GEORGICA Nr. Rol unic 22118

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522118 din

Total restante: 1000,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

   1000,00                          1000,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522125

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

STEFAN ANDREI IONUT

Catre STEFAN ANDREI IONUT

CF/CNP 1900107420072 Rol 22125

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     449,00      162,00      611,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN ANDREI IONUT Nr. Rol unic 22125

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522125 din

Total restante: 611,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    449,00      162,00               611,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522126

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..35, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

BACIU NICOLETA

Catre BACIU NICOLETA

CF/CNP 2991207211182 Rol 22126

Amenzi / NO nr. 27022 din 05.06.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul BACIU NICOLETA Nr. Rol unic 22126

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522126 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522128

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Saniutei, Nr. ..36, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

ANGHEL DUMITRU-LAURENTIU

Catre ANGHEL DUMITRU-LAURENTIU

CF/CNP 1960529420056 Rol 22128

Amenzi / PILX nr. 196236 din 25.05.2019     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ANGHEL DUMITRU-LAURENTIU Nr. Rol unic 22128

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522128 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    290,00                           290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522129

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Lanului, Nr. ..24, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

DUMITRU ANTONIO-MIHAIL

Catre DUMITRU ANTONIO-MIHAIL

CF/CNP 1990730420040 Rol 22129

Amenzi / DGPL nr. 1849 din 02.05.2019     200,00      200,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DUMITRU ANTONIO-MIHAIL Nr. Rol unic 22129

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522129 din

Total restante: 200,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    200,00                           200,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522133

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Arcului, Nr. ..91, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SERGHI ANDREI

Catre SERGHI ANDREI

CF/CNP 5020316410020 Rol 22133

Amenzi / pily nr. 21395 din 04.07.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERGHI ANDREI Nr. Rol unic 22133

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522133 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522135

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..32, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

DINU PAMFIL

Catre DINU PAMFIL

CF/CNP 1690413214639 Rol 22135

Amenzi / pily nr. 21497 din 09.06.2019     500,00      500,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul DINU PAMFIL Nr. Rol unic 22135

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522135 din

Total restante: 500,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

    500,00                           500,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522149

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Primaverii, Nr. ...5, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SIMION DANIELA

Catre SIMION DANIELA

CF/CNP 279011921624 Rol 22149

      939,00Conces. teren extrav. pF /

       33,00Taxa teren prop. de stat intrav. pF /       3,00        3,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SIMION DANIELA Nr. Rol unic 22149

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522149 din

Total restante: 3,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 972,00

                           3,00        3,00       972,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.

1105221 05/11/2020 Pag.     1Notificare



Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522151

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR FLORENTINA

Catre TUDOR FLORENTINA

CF/CNP 2810503212720 Rol 22151

       56,00Taxa mijloace transp. pF /     112,00       32,00      144,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR FLORENTINA Nr. Rol unic 22151

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522151 din

Total restante: 144,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 56,00

    112,00       32,00               144,00        56,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522155

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Eroilor, Nr. ...2, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

CHIRU NICULAE

Catre CHIRU NICULAE

CF/CNP 1370418214610 Rol 22155

      256,00Imp. teren extrav. pF /     794,00      415,00     1209,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CHIRU NICULAE Nr. Rol unic 22155

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522155 din

Total restante: 1209,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 256,00

    794,00      415,00              1209,00       256,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522156

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..10, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

TUDOR CONSTANTIN

Catre TUDOR CONSTANTIN

CF/CNP 1810405212712 Rol 22156

Amenzi / R 19 nr. 393431 din 09.07.2019 - virat de la rol     225,00      225,00

Amenzi / PCLX nr. 134967 din 22.06.2019 - virat de la rol    3975,00     3975,00

       64,00Taxa mijloace transp. pF /     190,00       41,00      231,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul TUDOR CONSTANTIN Nr. Rol unic 22156

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522156 din

Total restante: 4431,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 64,00

   4390,00       41,00              4431,00        64,00

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522167

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Tineretului, Nr. ..14, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CONSTANTIN CATALIN-GEORGE

Catre CONSTANTIN CATALIN-GEORGE

CF/CNP 5010508212710 Rol 22167

Amenzi / PBW 328013/14.08.2020     580,00      580,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CONSTANTIN CATALIN-GEORGE Nr. Rol unic 22167

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522167 din

Total restante: 580,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         580,00      580,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522178

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Cimitirului, Nr. ..15, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

ROSU STEFAN-ADRIAN

Catre ROSU STEFAN-ADRIAN

CF/CNP 1950609430015 Rol 22178

Amenzi / PV / PIFW / 0123274 / 02.07.2020

Amenzi / PIFW NR 123274/02.07.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul ROSU STEFAN-ADRIAN Nr. Rol unic 22178

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522178 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         290,00      290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522181

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Morii, Nr. ..16, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

SERBANESCU MARNEL

Catre SERBANESCU MARNEL

CF/CNP 5000727212718 Rol 22181

Amenzi / PIFW nr. 109420 din 12.05.2020     580,00      580,00

Amenzi / PILX nr. 210481 din 19.06.2020    1305,00     1305,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul SERBANESCU MARNEL Nr. Rol unic 22181

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522181 din

Total restante: 1885,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                        1885,00     1885,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522187

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Stefan cel Mare, Nr. ..41, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

STEFAN NICUSOR-MARIAN

Catre STEFAN NICUSOR-MARIAN

CF/CNP 5001222420023 Rol 22187

Amenzi / PILX nr. 243206 din 11.06.2020    1595,00     1595,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul STEFAN NICUSOR-MARIAN Nr. Rol unic 22187

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522187 din

Total restante: 1595,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                        1595,00     1595,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522193

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Panduri, Nr. ..37, Sat Rosiori, Jud. IALOMITA

MUSAT MARIANA

Catre MUSAT MARIANA

CF/CNP 2810727212711 Rol 22193

Amenzi / PILW NR.41703/20.08.2020    2000,00     2000,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul MUSAT MARIANA Nr. Rol unic 22193

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522193 din

Total restante: 2000,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                        2000,00     2000,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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Nr. ___________ / _____________

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, va notificam ca figurati cu urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local pentru anul in curs, astfel:

05/11/2020110522194

Natura obligatiei bugetare/
   Actul de impunere a debitului

Sume de plata
in termen

(NERESTANTE)

Sume RESTANTE la data de

An curent Majorari
Restante 

ani anteriori
TOTAL

RESTANT

05/11/2020

privind obligatiile fiscale catre bugetul local

Judetul
ROMANIA

 Compartimentul Impozite si Taxe

IALOMITA

COMUNA ROSIORI
CIF: 16371412
Adresa: Str. Tineretului, nr. 2

Str. Legumicultorilor, Nr. ..11, Sat Rosiori, Jud.
IALOMITA

CRISTEA ELENA-LILIANA

Catre CRISTEA ELENA-LILIANA

CF/CNP 2940501420067 Rol 22194

Amenzi / PILW NR 32356/29.07.2020     290,00      290,00

În cazul în care exista neconcordante între evidenta dumneavoastra si sumele cuprinse în prezenta notificare, va rugam sa va
prezentati la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, în vederea punerii de acord asupra acestora. În
caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica asa cum au fost mentionate în prezenta notificare sau cele ramase nestinse din
acestea la data publicarii, dupa caz.

TOTAL

 aici se taie 

DOVADA *)
indeplinirii procedurii de inmanare a NOTIFICARII nr.  05/11/2020

Contribuabilul CRISTEA ELENA-LILIANA Nr. Rol unic 22194

Aceasta notificare a fost :

1. Inmanata d.....  ................................................................................ identificat(a) prin B.I./C.I. seria .......... nr ..................................

Semnatura de primire .............................................. / data .........................................

2. Inaintata prin posta, recomandata nr.................... / data ............................................

110522194 din

Total restante: 290,00

Intocmit,                                         
OPERATOR ROL , 
CIREASA MARIANA-CRISTINA

Conducatorul organului fiscal,
PRIMAR , 
ANGHEL ION

Total nerestant: 0,00

                         290,00      290,00             

Potrivit art.627 alin.(1) din Codul administrativ,
certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui

act este data de semnatura persoanei competente,
fara aplicarea vreunui sigiliu.
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