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Nr. 1922/CRFPA Vâlcea/29 07 2019

ANUNȚ COLECTIV

În temeiul art. 47 alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă
DECIZIE DE IMPUTARE pentru:

Nr.
crt.

Numele și prenumele Adresa de domiciliu Nr. și data deciziei

1 Neculae Mariana Adriana Pitești, str. Petru Rareș, nr. 2,
bl.P29, sc. A, ap. 2, jud. Argeș

Decizia de imputare
28/08 07 2019

2 Grigore Marius Gabriel Câmpina, str. Milcovului, nr. 1, ap.
1, jud. Prahova

Decizia de imputare

29/11 07 2019

Decizia de imputare poate fi consultată de titularul acesteia la sediul CRFPA Vâlcea, situat
în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 98, județul Vâlcea. Prezenta decizie se consideră
comunicată în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 29 07 2019. Dacă
aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, îl puteți contacta pe domnul Motronea Doru-
Florin, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0250713798.

Director, Director Adjunct,

Doina Stroe Ion-Adrian Iliescu

Întocmit

Motronea Doru Florin

Inspector de specialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta
prevederile Regulamentului (UE) 2016
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