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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 
 
 

 
 

DECIZIE Nr. ........... 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 

 
 
 

    Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................. 
    Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ......................, judeŃul 
..............,codulpoştal..............,municipiul/oraşul/comuna
.......................,satul/sectorul 
.........................., str. ..............................., 
nr.........,bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin 
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .........., 
C.I.F.*).............................,tel./fax.................., 
e-mail .................................... 
    În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor 
şi a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au 
calculat următoarele accesorii: 
    Natura obligaŃiei fiscale*1) ................................ 
    Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată 
................................................................. 
 

Accesorii din care...........................2) Suma 
-lei- 

Perioada Nr. de zile Cota Suma 

     
     
     
     
     

ROMANIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

JUDEłUL IALOMIłA 
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

www.primariaurziceni.ro 



TOTAL:     
 
 
   În conformitate cu prevederile art. 110 din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezentul înscris constituie titlu de creanŃă. 
    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, să achitaŃi sau să faceŃi dovada plăŃii sumelor 
menŃionate în prezenta decizie, care constituie şi înştiinŃare de 
plată. 
    Împotriva prezentului act se poate formula contestaŃie, în 
conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se 
depune la sediul organului fiscal emitent. 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

CONSTANTIN SAVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul 
numeric personal, 
numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
    *1) Se va preciza denumirea creanŃei fiscale (impozite, taxe, 
contribuŃii 
sociale, amenzi şi alte sume) 
    *2) Majorările de întârziere se vor calcula conform 
prevederilor art. 119 
din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 


